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 I OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania  

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji 

ogrzewania, wentylacji i instalacji wod-kan dla Inwestycji „Adaptacja i wyposażenie 

lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy przy  ul. Karola Miarki 27”.  

 

2. Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Instalację ogrzewania na parterze i piętrze budynku 

- Wentylację grawitacyjną w budynku 

- Instalację zimnej wody i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

- Instalację kanalizacji 

 

3. Podstawa opracowania  

Projekt wykonano w oparciu o : 

• Projekt inwentaryzacyjny 

• Project budowlany – część architektoniczno - budowlana  

• Zlecenie  na wykonanie projektu 

• Umowę  nr IRG.30.2013 zawarta w dniu 10.06.2013 pomiędzy Gminą     

Pilchowice i  Zakładem  projektowym  PION.  

• Polskie normy i przepisy Prawa Budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
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4. Instalacja ogrzewania  
 

4.1. Stan istniej ący 

Obecnie pomieszczenia budynku mieszkalnego ogrzewane są za pomocą pieców 

kaflowych na węgiel podłączonych do murowanych kominów spalinowych. 

 
4.2. Stan projektowy 

 
4.2.1. Założenia obliczeniowe 

• strefa klimatyczna zimowa            III 

• obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą            -20ºC 

• parametry  wewnętrzne zgodne z przepisami i zaleceniami Inwestora   

4.2.2. Parametry przegród budowlanych 

Wartości współczynników przenikania ciepła obliczono programem Instal OZC  

na podstawie podanych warstw architektonicznych. 

 

4.2.3. Źródło ciepła. 

Przyjęto, że źódłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej w budynku będzie 

istniejąca kotłownia olejowa. Kotłownia zlokalizowana jest w wydzielonym 

pomieszczeniu w części piwnicznej sąsiadującego budynku szkoły. Kotłownia 

wyposażona jest w dwa kotły niskotemperaturowe olejowe Jubam - Gaz G 300  

o mocy 149kW każdy. Kotłownia wyposażona jest w wymaganą armaturę 

odcinającą, odwadniającą, odpowietrzającą, regulacyjną jak również w zawory 

bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze Reflex o pojemności 350litrów. Kotłownia 

zapewnia dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ciepła 

woda użytkowa przygotowywana jest w dwóch pojemnościowych podgrzewaczach 

wody Rapido o pojemności 500litrów. Obieg wody wymuszany jest za pomocą 

dwóch pomp obiegowych pracujących u układzie równoległym. 

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego: 
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• Zima :Tz/Tp= 70/50°C 

• Lato:  Tz/Tp= 60/35°C 

• ciśnienie maksymalne w instalacji: p=0.6MPa  

Projektowana instalacja zostanie włączona do istniejącego rurociągu dn 50  

w modernizowanym budynku mieszkalnym do nitki stanowiącej obieg grzewczy 

sąsiedniego budynku przedszkola. Instalacja po włączeniu zostanie podzielona na 

dwa obiegi: 

Obieg grzejnikowy Q= 25kW 

Obieg c.w.u. Q= 20kW 

Ze względu na wzrost pojemności instalacji o nowe obiegi grzewcze 

zaprojektowano dodatkowe naczynie wzbiorczego dla nowego obiegu grzewczego. 

Naczynie proponuje się ustawić w układzie szeregowym z istniejącym naczyniem 

wzbiorczym lub na powrotny przewodzie nowoprojektowanego obiegu grzewczego 

w piwnicy modernizowanego budynku. 

Ustalenie pojemności użytkowej naczynia wbiorczego: 

Pojemność instalacji     250dm3=0,25m3 

gęstość wody instalacyjnej (10ºC)    ρ = 999,7 kg/m3 

przyrost objętości właściwej    ∆ν = 0,0224 dm3/kg  

Vu= 1,1x0,25 x 999,7 x 0,0224 = 6,15dm3 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego 

pp

p
VV un −

+
=

max

max 1

 

gdzie : 

pmax – maksymalna wartość ciśnienia w instalacji wewnętrznej 

pmax= 6 bar 

pst- ciśnienie statyczne 1bar 

p- ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia  

p= pst+0,2 = 1,2 bar 
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34,6
2,16

16
15,6 dmVn =

−
+=  

Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX NG8 ze złączem samoodcinającym  

SU R3/4 

Uwaga: 

Ze wzgl ędu na brak danych obliczeniowych istniej ącej kotłowni oraz 

instalacji c.o., w przypadku gdy oka że się, iż moc zainstalowanych kotłów 

jest za mała lub wysoko ść podnoszenia pomp b ędzie za niska konieczne 

będzie opracowanie projektu kotłowni który nie jest w  zakresie niniejszego 

opracowania. 

 

4.2.4. Opis instalacji 

Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania grzejnikowego Qg= 25 KW 

Parametry wody grzewczej wynoszą tw=70/50°C( regulowane pogodowo ) 

Opór Instalacji ∆p= 15,5kPa 

Bilans cieplny pomieszczeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

Nr. 
pom. 

Przeznaczenie Zapotrzebowanie 
ciepła 
W 

Parter 
0/01 zmywalnia 1030 
0/02 korytarz 70 
0/03 aneks jadalny 5150 
0/04 kuchnia/catering 240 
0/05 sala dla dzieci 1-3lat 2423 
0/06 wc dla dzieci 930 
0/07 szatnia dla dzieci 1800 
0/08 miejsce przejmowania dzieci 70 
0/09 korytarz 220 
0/10 klatka schodowa 600 
0/11 wiatrołap 110 
0/12 wiatrołap z windą 620 
Poddasze 
1/01 strych - 
1/02 pokój administracyjny 2400 
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1/03 szatnia+jadalnia dla 
personelu 

2330 

1/04 strych - 
1/05 kuchnia dla personelu 850 
1/06 strych - 
1/07 wc dla personelu 430 
1/08 korytarz 430 
1/09 klatka schodowa 1580 
1/10 korytarz 70 
1/11 pom. gospodarcze/magazyn 270 
1/12 pom. na środki czystości 100 

 

W pomieszczeniach przebywania dzieci zakłada się temperaturę co najmniej 20˚C. 

Temperatura w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z warunkami technicznymi. 

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się ogrzewanie grzejnikowe 

realizowane grzejnikami płytowo-konwektorowymi zasilanymi od dołu  typ Integra 

oraz z podłączeniem bocznym typ Compact firmy Radson. Na grzejnikach 

centralnego ogrzewania należy zastosować osłony. 

Przewiduje się instalację dwururową, wodną, pompową w systemie zamkniętym. 

Projektowana instalacja zostanie włączona do istniejącego rurociągu dn 50  

w modernizowanym budynku mieszkalnym stanowiącego obieg grzewczy 

sąsiedniego budynku przedszkola. Instalacja po włączeniu zostanie podzielona na 

dwa obiegi: 

• Obieg grzejnikowy  Q= 25kW 

• Obieg c.w.u.   Q=20kW 

Włączenia w istniejący układ projektuje się wykonać w piwnicy przedmiotowego 

budynku na wysokości około 2,0m. Instalację proponuje się  wykonać z rur  

i kształtek  z polietylenu  z przekładką aluminiową np. typ MLC firmy  UPONOR. 

Przewody grzewcze w piwnicy należy wykonać z rur stalowych bez szwu, mat.R35 

wg PN/H-74219 łączonych przez spawanie. Stosuje się system tradycyjny. 

Rurociągi rozprowadzające należy prowadzić  pod stropem w piwnicy, oraz  

na każdej kondygnacji w bruzdach ściennych. Piony należy prowadzić w bruzdach 

ściennych. 
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Odpowietrzenie instalacji  realizowane będzie poprzez odpowietrzniki stanowiące 

zakończenia pionów  oraz przez ręczne odpowietrzniki grzejnikowe. Odwodnienie 

instalacji będzie zapewnione w najniższych punktach tj w piwnicy oraz częściowo 

przez zawory powrotne przy grzejnikach Na odwodnieniach stosuje się zawory 

gwintowane. Odwodnienie będzie sprowadzone na wysokość około 1,8m  

a następnie wpięte w pion kanalizacyjny wychodzący z budynku do studzienki 

kanalizacyjnej. Rurociągi należy prowadzi się ze spadkiem 3‰ w kierunku 

włączenia do istniejącej instalacji. 

Grzejniki z dolnym zasilaniem są fabrycznie wyposażone w wkładki zaworowe 

termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne wyposaża się w głowice 

termostatyczne typ RAW 5115 oraz RAW - K 5135 firmy Danfoss. Dla 

umożliwienia miejscowego demontażu grzejnika stosuje się  zawory powrotne  

typ  RLV-Ks dla grzejników zasilanych od dołu oraz RLV dla pozostałych. 

Regulację hydrauliczną  instalacji  przeprowadza się zaworami równoważącymi  

MSV - BD firmy Danfoss.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 

natomiast przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać przy 

zastosowaniu przejść szczelnych. 

Rurociągi   prowadzone w bruzdach należy zaizolować termicznie izolacją 

podtynkową firmy Themaflex typ THERMOCOMPACT. Rurociągi prowadzone  

w piwnicy należy zaizolować termicznie pianką  z poliuretanu w płaszczu  

z tworzywa typ PUR. Kompensację wydłużeń cieplnych wykonuje się poprzez 

samokompensację. Podparcia i zawieszenia rurociągów wg  norm branżowych, 

własnej technologii wykonawcy orurowania względnie typu HILTI. 

Maksymalny rozstaw podpór dla: 

średnica Odległość [m] 
DN32 3.0 
DN25 3.0 
DN20 2,5 
DN15 2,0 
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5. Instalacja wentylacji  
 

5.1. Stan istniej ący 

Obecnie w budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrza 

do pomieszczeń odbywa się poprzez nieszczelności okienne i drzwiowe. Przewody 

wentylacji grawitacyjnej i przewody dymowe zgodnie z rysunkami. 

 

5.2. Stan projektowy 
 

5.2.1. Wentylacja ogólna. 

Układ przewodów dymowych i wentylacyjnych po przebudowie pozostaje bez 

zmian. Przewody dymowe dawniej wykorzystywane dla podłączenia pieców 

kaflowych ogrzewających pomieszczenia należy wyczyścić. Przewody te zostaną 

wykorzystane dla wentylacji grawitacyjnej.  

Ilość powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz  

z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwo i higieny pracy. Dz. U. Nr 129 poz. 844. 

- PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

Nawiew do pomieszczeń projektuje się za pomocą nawietrzaków okiennych. 

Nawietrzaki należy zamontować we wszystkich oknach w górnej ich części. 

Ilość powietrza nawiewana do pomieszczenia poprzez jeden nawietrzak okienny 

wynosi 30 m3/h. Wywiew powietrza przewiduje się  grawitacyjny poprzez istniejące 

kominy dymowe. 

Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń została 

przestawiona w poniższej tabeli. 
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Nr 
pom. 

Przeznaczenie Ilość 
powietrza 
m3/h 

0/01 zmywalnia 60 
0/03 anekst jadalny i strefa pracy 

przy stolikach 
240 

0/07 wc dla dzieci 30 
0/08 szatnia dla dzieci 60 
1/03 szatnia + jadalnia dla 

personelu 
60 

1/02 pokój administracyjny 60 
 
5.2.2. Oddymianie klatki schodowej. 

W klatce schodowej ze względu na wydzielenie odrębnej strefy pożarowej 

projektuje się grawitacyjne odprowadzenie dymu. Projektuje się zastosowanie 

dachowej klapy oddymiającej z funkcją wentylacji. Wymagana powierzchnia 

czynna klapy dymowej powinna wynosić 5% powierzchni rzutu podłogi lecz nie 

mniej niż 1m2. Obliczona powierzchnia klapy wynosi 0,71m2 w związku z tym 

dobieramy klapę o powierzchni czynnej 1m2.Dobrano klapę dymową mcr prolight 

plus typ NG 100/200 o powierzchni geometrycznej 1,1m2. Nawiew kompensujący 

powietrza w czasie pożaru należy zapewnić przez drzwi zewnętrzne lub okna. 

Geometryczne powierzchnia otworów wlotowych powinna być o 30% większa  

od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Uruchomienie klapy będzie się 

odbywało od sygnału z czujek dymowych zamontowanych w budynku oraz ręcznie 

poprzez ROP. 

 

6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczn a instalacji grzewczej.  

Urządzeni typowe, takie jak np. grzejniki winne być zabezpieczone antykorozyjnie 

przez  producentów tych urządzeń a wszelkie uszkodzenia powłok antykorozyjnych 

powstałe w czasie ich transportu, składowania i montażu należy usunąć. 

Rurociągi stalowe i ich konstrukcje wsporcze będą  zabezpieczone antykorozyjnie 

przez wykonawcę orurowania. Przed malowaniem powierzchnie zewnętrzne 

rurociągów i konstrukcji stalowych należy oczyścić do II-go stopnia czystości  
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i następnie 2-krotnie pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz 2-krotnie 

farbą nawierzchniową. Farby winne być odporne na temperaturę do 100˚ C.  

Izolować należy wszystkie rurociągi prowadzone w piwnicy i w bruzdach ściennych. 

Izolację termiczną należy wykonać z wysokiej jakości otulin o przewodności 

cieplnej 

 λ = 0,035 W/mK  z zastosowaniem płaszcza ochronnego.  

Wykonawstwo i odbiór izolacji cieplnej dokonać wg PN/B-02421:2000. 

Grubość izolacji cieplnej należy wykonać zgodnie z zestawieniem materiałów: 

 

7. Próby i odbiory instalacji grzewczej.  

Wartość ciśnienia próbnego: ppr = 1,5 pr = 0.75Mpa dla instalacji grzewczej. 

Szczelność rurociągu należy sprawdzać wodą wodociągową.  

Przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg powinien być 

utrzymywany pod ciśnieniem próbnym, przez co najmniej 30 minut. Następnie 

ciśnienie powinno być obniżone do wartości ciśnienia roboczego, a wszystkie 

elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu 

wizualnemu powierzchni i połączeń. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie 

ciśnień od roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli. 

W czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

 

8. Instalacja wodno – kanalizacyjna  
 

8.1. Stan istniej ący 

Istniejąca instalacja wod-kan zaopatruje mieszkania w wodę zimną, ciepłą  

i cyrkulacyjną. Ciepła woda przygotowywana jest w zasobnikach c.w.u. kotłowni 

olejowej, zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły. Ze względu na zmianę 

lokalizacji toalet oraz kuchni, a także nowoprojektowanej zmywalni  

i natrysków, należy dostosować instalację wodno-kanalizacyjną do wymogów oraz 

nowego przeznaczenia budynku. 
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8.2. Stan projektowy 
 

8.2.1. Instalacja wodna i przygotowanie ciepłej wod y użytkowej. 

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub dziecięcy niesie za 

sobą przeprojektowanie istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

W przebudowywanym budynku należy zdemontować istniejące przewody 

rozprowadzające wodę i odprowadzające ścieki wraz z odbiornikami. 

Źródłem zimnej wody dla modernizowanego budynku będzie istniejące przyłącze 

wodociągowe DN40. Na przyłączu należy zamontować zestaw wodomierzowy 

składający się z wodomierza oraz kompletu kształtek montażowych wraz  

z kulowymi zaworami odcinającymi (zawór za wodomierzem musi być wyposażony 

w kurek spustowy). Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji zamontować 

zawór antyskażeniowy typu EA z możliwością nadzoru oraz filtr siatkowy. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej projektuje się za pomocą pojemnościowego 

podgrzewacza wody firmy DeDietrich BL 200 o pojemności 200 l zainstalowanego 

w piwnicy modernizowanego budynku. Podgrzewacz zasilany będzie wodą 

grzewczą o parametrach 70/500C z projektowanego obiegu grzewczego dla 

modernizowanego budynku. Moc wężownicy 20kW. 

Dla wyrównania ciśnienia w instalacji ciepłej wody użytkowej należy zastosować 

naczynie wzbiorcze refix DD 8 z armaturą przepływową flowjet R 3/4” montowane 

na przewodzie zimnej wody. W celu zabezpieczenia instalacji przed 

przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia należy zastosować zawór 

bezpieczeństwa SYR typ 2115 3/4” na przewodzie doprowadzającym zimną wodę 

do podgrzewacza. W celu zabezpieczenia instalacji przed pęknięciem wężownicy 

w podgrzewaczu na przewodzie zasilającym wody grzewczej do podgrzewaczy 

należy zamontować zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 ¾”. 

Woda z podgrzewacza będzie dostarczana do baterii umywalkowych, zlewów, 

zlewu porządkowego oraz natrysku. 

Ze względu na charakter budynku- temperatura w punktach czerpalnych, z których 

korzystają dzieci, nie może przekraczać 40°C. Zaprojektowano w zwi ązku z tym  
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na odgałęzieniu ciepłej wody, idącym do sanitariatów dzieci, zawór mieszający  

(TM 3400 firmy Honeywell), utrzymujący stale zadaną temperaturę wody.  

Temperatura w punktach czerpalnych pozostałych sanitariatów powinna wynosić 

55-60°C.  

W sanitariatach dziecięcych należy zastosować specjalną armaturę przystosowaną 

dla małych dzieci: 

• umywalki z serii Nova Top Junior z Koła o szerokości 45 cm montowane na 

odpowiedniej do wzrostu dziecka wysokości 

• miski ustępowe Baby  firmy KERAMAG, której wysokość wynosi 26 cm i jest 

odpowiednia dla maluchów w żłobku. 

Główne przewody rozprowadzające wodę zimną, ciepłą  

i cyrkulacyjną, prowadzone będą pod stropem kondygnacji piwnic.  

Na odgałęzieniach należy zamontować zawory kulowe odcinające. 

Przewody instalacji wodnej zaprojektowano w oparciu o system z rur 

wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE (producent: TECE lub równorzędne). 

Rury wykonane są z polietylenu sieciowanego typu C. 

System TECEflex , PE-Xc/AL/PE dostosowany jest do pracy w posadzkach, 

bruzdach ściennych oraz w szachtach montażowych. Dla prostych odcinków 

instalacji o długości powyżej 12 m wymagane jest kompensowanie wydłużeń. 

Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła 

występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się 

mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. 

Uszczelnienia połączeń gwintowanych zaleca się wykonać taśmą teflonową z 

uwagi na niebezpieczeństwo rozerwania metalowej wtopki z gwintem przy 

stosowaniu konopi jako uszczelniacza.  

Przewody c.w.u. oraz cyrkulacji należy zaizolować pianką PE. Zaleca się również 

zaizolowanie przewodów wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem. 

Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie i odpowietrzenie 

instalacji. Wszystkie podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych  
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lub ściankach instalacyjnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

wykonać w rurach ochronnych.  

Przed zamurowaniem bruzd wykonać płukanie przewodów i próbę szczelności. 

Zastosować baterie jednouchwytowe stojące, połączone przewodami giętkimi, na 

podejściach zimnej i ciepłej  wody zamontować zawory odcinające kątowe.  

W pomieszczeniu z zasobnikiem oraz w pomieszczeniu gospodarczym 

zamontować kurek ze złączka do węża elastycznego. Przed zaworem ze złączką 

do węża zamontować zawór antyskażeniowy. 

 

8.2.2. Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. 

Dezynfekcja termiczna jest jednym ze sposobów usuwania z instalacji c.w.u. 

bakterii Legionella pneumophila. Proces, aby był skuteczny, wymaga podgrzania 

całej instancji c.w.u. do wybranej temperatury dezynfekcji i utrzymania jej  

w zadanym czasie. 

Dezynfekcji termicznej dokonywać się będzie w godzinach wieczornych, kiedy 

obiekt jest nieczynny.  

Termiczną dezynfekcję c.w.u. należy przeprowadzać poprzez przegrzew wody  

w instalacji, w przypadku zbyt niskiej temperatury czynnika grzewczego przegrzew 

będzie zapewniony poprzez zastosowanie grzałki elektrycznej zamontowanej  

w podgrzewaczu. 

 

8.2.3. Instalacja p.po ż. 

Instalacja przeciwpożarowa wyposażona zostanie w dodatkowy zawór 

antyskażeniowy klasy EA. Za trójnikiem rozdzielającym wodę  

bytowo –gospodarczą i hydrantową na rurociągu wody bytowej zaprojektowano 

zawór pierwszeństwa VV300 firmy Honeywell, który w normalnych warunkach jest 

otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji 

wodociągowej bytowo – gospodarczej na stałym poziomie, niezależnie od wahań 

ciśnienia wejściowego. W warunkach pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji 
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hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, 

zawór pierwszeństwa VV300 natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej 

bytowo – gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa 

ma zasilanie w wodę i cały strumień wody jest do niej skierowany. Zaletą tego 

rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji  

bytowo – gospodarczej, brak konieczności dostarczania energii elektrycznej oraz 

fakt, iż przy pracy w normalnych warunkach zawór nie jest bezczynny tylko pracuje 

jako reduktor ciśnienia w instalacji wodociągowej bytowej. 

Budynek będzie wyposażony w instalację przeciwpożarową z jednym hydrantem 

dn25 o wydajności 1l/s. Hydrant należy zamontować w naściennej szafce 

hydrantowej. Zawór hydrantowy należy zainstalować na wysokości 1,35 metra nad 

posadzką, umieścić w szafce i wyposażyć w wąż o długości 30 m i prądownicę. 

Przewód doprowadzający wodę do hydrantu należy prowadzić pod stropem 

piwnicy. Instalacje hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

wewnętrznie i zewnętrznie zaciskowych C-Stahl 1.0215 firmy Geberit. 

Przebicia przez strop należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla 

danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić masą PROMASEAL lub 

w przypadku rur z tworzyw sztucznych  o średnicy większej od 40mm, 

uniwersalnym kołnierzem ogniochronnym PROMASTOP UniCollar firmy PROMAT. 

 

8.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych obiektu 

do sieci kanalizacji grawitacyjnie. 

Kanalizację należy włączyć do oddalonej o 1,6m od budynku szkoły istniejącej 

studzienki kanalizacyjnej, która łączy się z kanalizacją sanitarną szkoły. 

We wskazanych na rzutach miejscach zamontować piony kanalizacyjne  

(PK2 i PK5), wyprowadzić je ponad dach (zakończyć wywiewkami) lub zakończyć 

zaworem napowietrzającym. U podstaw pionów PK5 i PK2 zamontować rewizje, a na 

wyjściu głównego przewodu z budynku umieścić czyszczak.  
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Główne poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stropem piwnicy. 

Istniejący wpust podłogowy w piwnicy należy wpiąć na trójnik do projektowanych 

przewodów kanalizacyjnych. 

Podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych.  

Piony i podejścia do poziomu podłogi należy wykonać z rur i kształtek 

kanalizacyjnych PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. Uszczelnienia 

złączy wykonywać za pomocą pierścieni uszczelniających. 

Poziomy kanalizacyjne należy układać w gruncie, pod posadzką z rur 

kanalizacyjnych PVC grubościennych, z zachowaniem spadku minimalnego w 

kierunku wylotu kanalizacyjnego równego 2%.  

Poziomy kanalizacyjne, przechodzące przez ściany fundamentowe  ławy, 

prowadzić w tulejach ochronnych z PE o dwie kolejne dymensje większe  

od ochranianego przewodu. Rury w tulejach prowadzić na płozach dystansowych. 

Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonać łukami 45°, a boczne 

włączenia za pomocą trójników 45°. Przej ścia przez ściany i posadzkę należy 

wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych prostopadle do 

przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze. 

Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez czasową 

obserwację swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność 

poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem. 

Rurociągi prowadzić zgodnie z dokumentacją graficzną opracowania. Montaż 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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8.3. Obliczenia 
 

Dobór wodomierza  

przybory l/s szt 

wypły

w  

umywalka 0,07 6 0,42  

natrysk 0,15 1 0,15  

spłuczka 0,13 3 0,39  

zlewozmywa

k 0,07 4 0,28  

zawórze 

złączką 0,15 2 0,3  

zmywarka 0,25 1 0,25  

  Σqn 1,79 

<20 

l/s 

Q = (Σqn)
0,366  

Qbudynku=0,75l/s=2,69m3/h 

Qwod=1,49l/s=5,37m3/h 

Przepływ dla jednego hydrantu wewnętrznego wynosi 1 l/s.  

Dobór wodomierza wg PN-92/B-01706. 

Q =  Qpp + 0,15 Qbyt.-gosp 

Q = 1 l/s + 0,15 x 0,75 l/s = 2,41 l/s = 4,0 m3/h 

Dobrano wodomierz główny JS-3,5 DN25. 

Na wejściu do budynku w pomieszczeniu z zasobnikem należy zamontować 

zestaw wodomierzowy składający się z dwóch zaworów odcinających, wodomierza 

JS-3,5 DN25 oraz zaworu antyskażeniowego EA251 i filtru wodnego. 
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Obliczenie zaworów bezpiecze ństwa  

• Zawór bezpiecze ństwa na przewodzie wody zimnej- ZB c.w.u.  

Zawór ten dobrać można wg normy PN-76 /B-02440 ciśnienia dopuszczalnego 

c.w.u. - 0,6 MPa. 

Obliczenia dla zaworu SYR 2115 3/4”, p=6bar 

 

 

 

gdzie: 

do - najmniejsza średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa 

G - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] 

G = 0,16 x V 

V - pojemność instalacji c.w.u , dm3 

V = Vzas + Vrur = 200 + 100 = 300 dm3 

G = 0,16 x 300 =48 [kg/h] 

αc - dopuszczony współczynnik zaworu dla gazu: αc = 0,35αrz 

αrz - rzeczywisty współczynnik zaworu wg danych katalogowych 

dla zaworu SYR 2115 αc rz =0,55 

αc = 0,35 x 0,53 = 0,189 

p1 - ciśnienie dopływu instalacji ogrzewania wodnego (c.w.u) – 6bar 

p2=0 bar 

ρ - gęstość wody przy jej obl. temp. - 977,8 kg/m3 

 

 

 

Zgodnie ze stosowaną normą, średnica króćca dopływowego zaworu 

bezpieczeństwa nie może być mniejsza 

od 14 mm. 

Należy zastosować zawory SYR 2115 3/4” o średnicy króćca dolotowego d=14mm 

mm
qppa

G
d

c

o
)1,1(*59,1*14,3

4

21 −
=

259,1
8,75

192

8,977*)06*1,1(*59,1*14,3

48*4
mm

a
d

c

o ==
−

=
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• Zawór bezpiecze ństwa na przewodzie zasilaj ącym zasobnik 

(zabezpieczenie wymiennika ciepła)- ZBZ.  

Montowane przed każdym zasobnikiem na podejściu czynnika grzewczego  

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa za względu na: 

Moc wymiennika  

m = 3600 × N/r 

gdzie : 

N - moc cieplna N=20 kW 

r - ciepło parowania wody w temperaturze t=70ºC 

r = 2333,3 kJ/kg 

m =(3600*20)/2333,3 = 30,86 kg/h 

Obliczenie udziału pary w mieszance : 

X2 =( i1 – i2) / r 

i 1 – entalpia wody o temperaturze 70˚ C, i1 = 292,99 kJ/kg 

i 2 – entalpia dla wody o t = 100˚ C, i2= 419.07 kJ/kg 

r – dla wody o temperaturze 70˚ C r = 2333,3 kJ/kg 

x 2 = -0,054~ 

Obliczenie przekroju dopływowego w zaworze bezpieczeństwa typ SYR 2115 3/4 ” 

Gdzie α dla wody = 0.20 

Gdzie α dla pary = 0.55 

Powierzchnia wypływu pary : 

 

 

 

α= 0.55 

k1 = 0.55 

k2=1 

p1 = 0.33 

Powierzchnia wypływu wody : 

0
)1,0(**10 121

2 =
+∗∗

∗
=

pkk
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A

c
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gdzie : 

ac –0,20 dla zaworu SYR 2115 3/4” 

p1 – ciśnienie zrzutowe: p1 = 0,6 x1,1 = 0,66 MPa 

p2 – ciśnienie odpływowe: p2 = 0 

 

 

 

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego 

A= Aw+Ap = 1,3mm2 

mm8,0
3,144 =

Π
×=

Π
×= A

d  

Z obliczeń wynika, że należy zamontować zawór SYR 2115 ¾ o średnicy d=14mm. 

 

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla podgrzewacza poje mnościowego.  

Dobrano naczynie przeponowe zamknięte typu “Refix DD 8” z „flowjet”  3/4” prod. 

REFLEX o pojemności 8l i ciśnieniu maksymalnemu pracy 10 bar. 

 

Pompa cyrkulacyjna.  

Pompę cyrkulacyjną dobrano na przepływ 20% maksymalnego godzinowego 

rozbioru 

c.w.u. t.j. 0,78 m3/h, Q= 0, 15 m3/h. 

Opory instalacji cyrkulacyjnej wynoszą ~0,4 m. 

Dobrano Pompę c.w.u. Wilo Star Z Nova 20/1  1*230V, 50 Hz, Q= 0,3m3/h 

H=0,9m. 
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8.4. Wytyczne bran żowe. 
 

Założenia elektryczne 

Wykonać zasilanie następujących urządzeń: 

• Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z Nova 20/1 – 1 sztuka 

Napięcie 230V, Moc elektryczna 2 - 4,5W 

• Grzałka elektryczna EC 411 do zasobnika c.w.u. - 1 sztuka 

Wielonapięciowa, moc elektryczna max 2,5 kW 

 

9. Uwagi ko ńcowe.  

• Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z  instrukcjami fabrycznymi 

DTR, które równocześnie określają warunki odbioru i eksploatacji tych 

urządzeń. Całość robót montażowych musi być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 oraz „ Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 

zeszyt 12 wydanymi przez Cobrti Instal.  

• Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych 

przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem organizacji budowy, 

uwzględniającego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak 

również odpowiednie posadowienie obiektów, 

• Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod 

kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowane uprawnienia 

budowlane do kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach – z 

zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia w 

sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
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budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

• Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych 

przepisów BHP, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 

06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Całość robót należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i 

nadzorem osoby uprawnionej. 

• Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje 

przestrzeganie przepisów BHP, a także norm branżowych i wytycznych 

montażowych w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być 

omówione. 

• Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze 

niż zastosowane w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamówień 

publicznych, art.29, pkt.3. 2004).  Zmiana urządzeń może się odbyć jedynie za 

zgodą Inwestora oraz projektanta. 
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II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie jednostka Ilość Producent 
Instalacja grzewcza 

1 Grzejniki ze zintegrowanym 
zespołem zaworowym, 
wkładką zaworu (bez głowicy 
termostatu), z wmontowanymi 
zaślepkami, odpowietrznikiem 
i wspornikami 
Typ Integra 
INT22/600/450 
INT22/600/750 
INT22/600/900 
INT22/600/1050 
INT33/600/1200 

 
 
 
 
 
 
 

Szt. 

 
 
 
 
 
 
 
2 
1 
1 
10 
1 

Radson 

2 Grzejniki nie zintegrowane 
boczno zasilane, z 
wmontowanymi zaślepkami, 
odpowietrznikiem i 
wspornikami 
Typ Compact 
KMP22/600/450 
KMP22/600/1200 

 
 
 
 

Szt. 

 
 
 
 
 
 
1 
3 

Radson 

3 Rura wielowarstwowa Uponor 
PE-RT/AL/PE-RT biała, zwój 
Ф16x2,0 
ф20x2,25 
ф 25x2,5 

 
 
 

mb 

 
 

110 
15 
4 

Uponor Polska Sp. Z o. o. 
Pass20, Budynek K 

05-870 Błonie 
 

4 Rura stalowa bez szwu 
Ø26,9x2,3 
Ø33,7x2,9 
Ø42,4x2,9 

mb  
40 
15 
2 

 

5 Zawór odcinający grzejnikowy 
powrotny RLV-KS  2-rur 
dn15 

 
 

szt. 

 
 

15 

Danfoss 
Ul. Chrzanowska 5 
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 
022-755-07-00 

6 Zawór odcinający grzejnikowy 
RLV 
Dn15 

Szt. 4 Danfoss 

7 Zawór nastawny gwintowany 
MSV-BD p= 6bar t= 100°C 
Dn20 

 
Szt. 

 Danfoss 

8 Głowica termostatyczna  
RAW-K 5135, Dn15 czujnik 
wbudowany 

 
Szt. 

15 Danfoss 
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9 Głowica termostatyczna  
RAW 5115, dn15 
czujnik wbudowany 

 
Szt. 

4 Danfoss 

10 Zawór termostatyczny RA-N 
dn15 

Szt. 4 Danfoss 

11 Zawór kulowy gwintowany  
p= 6bar t= 100°C 
Dn15(odwodnienie) 
Dn15 
Dn20 
Dn25 
Dn32 

 
szt. 

 
 
3 
2 
4 
4 
2 

np. VALVEX 
ul. Nad Skawą 2 
34-240 Jordanów 

12 Otulina z pianki PE 
Thermacompact IS 
Na rurę średnicy 
Ø 16x2,0         J=13 mm 

mb 68 THERMAFLEX 

13 Izolacja termiczna z pianki 
poliuretanowej thermaflex  
PUR 
Dla dn25 s=20mm 
Dla dn20s=20mm 
Dla dn32 s=25mm 

mb  

 
15 
40 
2 

THERMAFLEX 

 

14 Odpowietrznik automatyczny z 
zaworem stopowym 
Dn 15  

Szt. 6 AFRISO 
Szałsza, ul. Kościelna 7 

42-677 Czekanów 
Telefon: 32 330-33-55 

15 Filtr siatkowy t=100°C p=6bar 
Dn25 

Szt. 1  

16 Manometr z kurkiem 
manometrycznym 0-10bar 

Szt. 2  

17 Termometr t=100ºC szt 3  
18 Przejście szczelne o 

odporności ogniowej EI 60 dla 
rur: Ø16x2,0 
 

Szt.  
4 
 

 

19 Naczynie wzbiorcze Reflex typ 
NG 8 
Średnica 206mm 
Przyłącze ¾” 
Pojemność 8m3 

Szt. 1 Reflex 

20 Złącze samoodcinające  
SU R3/4” 
 
 
 
 

Szt. 1 Reflex 
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Instalacja wentylacji  
21 Nawiewnik okienny 

higrosterowany typ EMM 707 
Szt. 14 Aereco 

22 Klapa dymowa 
Mcr prolight plus 
NG 100/200 powierzchnia 
czynna 1m2 

Szt. 1 Mercor 

Zestawienie punktów czerpalnych 
Baterie, punkty czerpalne i biały monta ż 

23 Bat do umywalki stojącej  szt. 6  
24 Półsyfon umywalkowy 

mosiężny, chromowany 
szt. 6  

25 Bat. czerp. dla zlewu 
porządkowego z wyciąganą 
wylewką 

szt. 1  

26 Zlew porządkowy  z stali 
nierdzewnej z syfonem 

kpl. 1  

27 Umywalka ceramiczna KOŁO 
dł 60 cm 

kpl. 3 KOŁO 

28 Umywalka z seriiNova Top 
Junior z Koła o szerokości 45 
cm 

kpl. 3 KOŁO 

29 Przewód giętki, podłączeniowy 
w oplocie ze stali nierdzewnej 
dla baterii stojących o długości 
50cm 

kpl. 10  

30 Bat. czerp. natryskowa z 
ręcznym natryskiem 

kpl. 1  

31 Basen głęboki pod natrysk, 
półokrągły z kabiną 

kpl. 1  

32 Miska ustępowa Baby  firmy 
KERAMAG, wys. 26 cm 

szt. 2 KERAMAG 

33 Miska ustępowa wisząca z 
sedesem 

kpl. 1  

34 Zawór ćwierć obrotowy kpl. 25  
35 Bat. stojąca dla 

zlewozmywaka 
kpl. 3  

36 Zlew 1-komorowy ze stali 
nierdz. z syfonem 

kpl. 2  

37 Zlew 2-komorowy ze stali 
nierdz. z syfonem, montowany 
na szafce 

kpl. 1  

38 Półsyfon zlewozmywakowy kpl. 3  
39 Zawór czerp. z zaworem 

antyskażeniowym 
kpl. 2  
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40 Zawór ćwierćobrotowy do 
zasilania zmywarki 

kpl. 1  

Instalacja wodna 
41 Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-

Xc-Al-PE 
Rura wielowarstwowa 16 x 2,2 

mb 143,6 TECE lub równorzędne 

42 Rura wielowarstwowa 20 x 2,8 mb 10,8 TECE lub równorzędne 

43 Rura wielowarstwowa 25 x 3,5 mb 5,4 TECE lub równorzędne 

44 Rura wielowarstwowa 32 x 4,0 mb 4,2 TECE lub równorzędne 

45 Rura wielowarstwowa 40 x 4,0 mb 4 TECE lub równorzędne 

46 kształtki i złączki- wg. 
technologii robót 

Szt. Do 
rozliczenia 
na budowie 

TECE lub równorzędne 

47 Pompa cyrkulacyjna Wilo Star 
Z Nova 20/1   

Szt.  
1 

WILO 

48 Podgrzewacz pojemnościowy 
De Dietrich 
BL 200 l 

Szt.  
1 

De Dietrich 

49 Przeponowe naczynie 
wzbiorcze“ Refix DD 8” o 
pojemności 8l, max. ciśnienie 
pracy 10 bar z”flowjet” 3/4” 

Szt.  
1 

Reflex 

50 SYR 2115 ¾ , p=0,6MPa ,o 
średnicy d=14mm 

Szt.  
2 

SYR 

51 Zawór zwrotny gwintowany   
DN 15 
DN32 
Dn25 
Dn20 

Szt.  
10 
3 
2 
2 

 

52 Magnetyzer MW DN32 Szt. 1  

53 Zawór spustowy  
DN15 

Szt. 1  

54 Filtr siatkowy do wody   
DN 15 

Szt. 1  

55 Manometr zwykły o średnicy 
obudowy 100 mm o zakresie 
wskazań 0...1,0 MPa,  
klasy dokładności 1,6 
kurek manometryczny "  
1,6 MPa 

Szt. 

2 

 

56 Termometr bimetaliczny o 
średnicy tarczy 100 mm, kl. 1,6, 
zakresie wskazań 0...120 °C 

Szt. 

2 
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57 Filtr wody wg DIN 1988 
Dn40 

Szt. 1  

58 Wodomierz skrzydełkowy 
wody zimnej 
jednostrumieniowy JS 3 
Qnom: 3,5 m³/h,5 

Szt. 1  

59 Zawór antyskażeniowy EA 251 
Dn40 

Szt. 1  

60 Zawór antyskażeniowy EA 251 
Dn25 

Szt. 1  

61 Zawór kulowy wg DIN 1988 
Dn40 

Szt. 3  

62 Zawór mieszający TM 3400 
Dn25 

Szt. 1  

63 Zawór pierwszeństwa VV300 
Dn40 

Szt. 1  

64 Zawór kulowy wg DIN 1988 
Dn15 

Szt. 10  

65 Termostatyczny zawór cyrkul.  
MTCV -wer.A 
Dn15 

Szt. 5  

66 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 18 mm 
Grubość 6mm 

6 mm 55  

67 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 18 mm 
Grubość 25mm 
 

25 mm 90  

68 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 22 mm 
Grubość 6mm 

6 mm 5  

69 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 22 mm 
Grubość 25mm 

25 mm 7  

70 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 25 mm 
Grubość 6mm 

6 mm 5  

71 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 25 mm 
Grubość 25mm 

25 mm 1  
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72 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 35 mm 
Grubość 6mm 

6 mm 4  

73 Otulina z pianki PE - Lambda 
(40C) = 0,038W/mK o 
średnicy wewn. 35 mm 
Grubość 40mm 

40 mm 4  

Instalacja hydrantowa  
74 Rury - GEBERIT Mapress 

28 x 1,5 
mb 12  

75 Mapress C-Stahl-kolano 90° 
28 -28 

Szt. 14  

76 Hydrant wewn. Dn25 z 
wyposażyć z wężem  
o dł.30 m z szafką natynkową, 
zaworem odcinającym DN25 

Szt. 1  

Instalacja kanalizacji sanitarnej  
77 Rury kanalizacyjne 

wewnętrzne kielichowe PCV  
Ø50  
Ø75 
Ø110 

mb  
 

34 
8 
41 

Wavin 

78 Rury do kanalizacji 
wewnętrznej posadzkowej 
Wavin HT/PVC grubościenne 
Ø110 

mb  
 
 
8 

Wavin 

79 Kolano do wpięcia  
110/110/50 

Szt. 1 Wavin 

80 Wpust podłogowy chrom 15 
x15 z zamknięciem 
syfonowym  
Ø50 

Szt. 2 Wavin 

81 Wywiewka pionu o średnicy 
Ø110 

Szt. 2 Wavin 

82 Zawór napowietrzający o 
średnicy: Ø 75 

Szt. 1 Wavin 

83 Czyszczak Ø110 Szt. 1 Wavin 
84 Rewizja na pionie 

Ø110 
Szt. 2 Wavin 

Uwaga: 

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przyw ołane w zestawieniu 

materiałów słu żą okre śleniu po żądanego standardu wykonania i okre ślenia 
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właściwo ści i wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji 

technicznej dla danych rozwi ązań. 

Powyższe zestawienie materiałów słu ży do celów kosztorysowych i nie mo że 

być jedyn ą podstaw ą do zakupu materiału przez wykonawc ę 

 

 


