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II. MAPA ZASADNICZA 
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III. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczamy, iż projekt budowlany 

 

  przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z 

wewnętrznymi instalacjami wod-kan 

 

dla budowy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz osiemnastu budynków 

gospodarczych (komórki na opał) w miejscowości Miasteczko Śląskie, (dz. nr nr ew. 2206/52; 

2116/48; 2207/52;1508/48; 1518/52 obręb Miasteczko Śl.  k.m. 1) został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Krzysztof ZIEWIEC 

nr upr. SLK/4129/POOS/12 

 

 

Sprawdzający: mgr inż. Kamil WRÓBEL 

nr upr. SLK/4432/PWOS/12 

 

 

 

 
DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST 

KOPIOWANIE, ODSTĘPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W CAŁOŚCI LUB WE 

FRAGMENTACH, DOKONYWANIE ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTORÓW. 

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994) 
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IV. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:  

 projektu architektonicznego, 

 wizji lokalnej,  

 aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej, 

 decyzji o warunkach zabudowy, 

 umowy o dostarczeniu wody oraz odprowadzeniu ścieków, 

 uzgodnień z inwestorem, 

 obowiązujących norm i przepisów. 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych dla 

istniejącego budynku Gminnego Przedszkola w Kruszynie, ul. Kościelna 70, na terenie działki 

o numerze ewidencyjnym 759. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 instalacje centralnego ogrzewania,  

 wewnętrzną instalację wody  

 wewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej 

 instalacja wentylacji. 

3. Stan istniejący 

Na przedmiotowej działce znajduje się: budynek Przedszkola Gminnego oraz tereny zielone. 

Przedmiotowa działka jest wyposażona w wewnętrzną sieć wodociągową,  sieć kanalizacyjną 

oraz sieci elektroenergetyczne. Budynek nie posiada instalacji gazu. 

4. Charakterystyka i lokalizacja obiektu 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Kruszyna przy ulicy Kościelnej na 

terenie działki o numerze ewidencyjnym 759. Istniejący budynek Przedszkola Gminnego 

będzie termomodernizowany. Budynek Przedszkola Gminnego jest obiektem jednopiętrowym, 

częściowo podpiwniczonym z dachem jednospadowym. 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych pomieszczeń oraz 

rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projekcie architektonicznym oraz konstrukcyjnym. 
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5. Opis projektowanych instalacji 

 5.1 Instalacja wody 

 5.1.1. Przyłącze wody  

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza wody, w związku z tym, iż w budynku 

projektowana jest tylko wymiana rur z wodą zimną i ciepłą w pomieszczeniach WC nie 

przewiduje się rozbudowy przyłącza. 

 5.1.2. Instalacja wewnętrzna wody 

Woda zimna doprowadzona jest do przyborów sanitarnych, kurków czerpalnych, jak również 

do pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody oraz do bojlera zasilanego z pieca 

kuchennego kaflowego (woda na potrzeby kuchni i zaplecza). Ciepła woda przygotowywana 

jest w zasobniku wody zasilanym z kotła na węgiel (ekogroszek), zlokalizowanym w 

kotłowni.  

Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wewnątrz budynku należy wykonać z rur 

wielowarstwowych o średnicach: Ø40, Ø32, Ø25, Ø20 oraz Ø16. Do wykonania instalacji należy użyć 

rur wielowarstwowych (PEX-a, odpornych na dyfuzję tlenu). Łączenie rur przy pomocy połączeń 

systemowych, posiadających wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczające do 

stosowania do wody pitnej.  

Projektowaną instalację wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w pomieszczeniu kotłowni należy 

wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Łączenie rur na gwint, rury muszą spełniać wymagania 

normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczające do stosowania do wody pitnej.  

Podejścia wody do umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i wanny należy 

zakończyć zaworkami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do 

baterii czerpalnej, montaż wykonywać na wysokościach zgodnych z częścią rysunkową i 

obowiązującymi normami. Podejścia pod urządzenia wykonywać przy pomocy połączeń 

systemowych z mocowaniem podejść do zaworów odcinających i kolan instalacji.  

Instalację wody ciepłej  należy układać równolegle do przewodów wody zimnej. Połączenie z 

armaturą – na gwint przy użyciu kształtek przejściowych. 

Przewody prowadzone w ścianach wykonać podtynkowo w bruzdach.  Przewody prowadzone 

wzdłuż kanałów wentylacyjnych montować natynkowo w osłonie z płyt karton-gips. 

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku należy 

wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez zamontowanie punktów 

stałych instalacja powinna zostać podzielona na odcinki. Zapobiegnie to niekontrolowanym 

ruchom przewodów. Punkty stałe wykonać zgodnie z instrukcją montażową systemu rur 

użytych do rozprowadzenia c.w.u. Zarówno przewody wody zimnej jak i ciepłej powinny być 

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody należy montować do 

elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 
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od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 

wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 

mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.     

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody ciepłej 

zimnej i cyrkulacyjnej. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, 

powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na 

składowisku powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia 

na której wykonywana będzie izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 

prowadzone w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych, mierząc od 

powierzchni rur.  

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 

ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

I. dla przewodów  średnicy 25mm – 3cm; 

II. dla przewodów  średnicy 32-40 – 5cm; 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Natomiast przewody 

pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyło 1cm. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. W armaturze 

czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji 

wody ciepłej.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei 

ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 

budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. Tuleja ochronna 

powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony. Przestrzeń 

między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i  utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
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Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami i „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz przepisami 

BHP.  

Po zakończeniu montażu instalacje należy przepłukać, po czym należy przeprowadzić próbę 

szczelności ciśnieniem 0,9 MPa, a następnie zdezynfekować termicznie wodą o temperaturze 

70-80°C i sprawdzić poprawność działania grupy bezpieczeństwa. Podczas próby 

ciśnieniowej należy dokonać oględzin połączeń gwintowych i klejonych oraz kontroli spadku 

ciśnienia zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu 

próby szczelności rurociągi zaizolować termicznie. Instalację należy wykonać zgodnie z 

załączonymi rysunkami. 

 

UWAGA: 

1. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość między przewodami wodociągowymi i elektrycznymi winna wynosić 

co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu równoległym zaś w miejscach skrzyżowań 0,05 m. 

2. Ze wzglądu na brak dokumentacji projektowej istniejących instalacji oraz ze względu na 

prowadzenie części przewodów w bruzdach ściennych, dokładną lokalizację i średnicę 

przewodów oraz dokładny stan istniejącego zestawu wodomierzowego (i ewentualną jego 

wymianę - wskazany kontakt z wodociągami) należy ustalić na etapie wykonawstwa. 

 5.1.3. Obliczenia 

 Obliczenie zapotrzebowania wody 

  

Przepływ obliczeniowy q(dm
3
/s) określono w oparciu o wzory PN -92/B-01706:  

q = 0,682 ( ∑qn ) 
0, 45

 – 0,14 dm
3
/s 

qn - normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych 

 

Rodzaj przyboru  ilość przyborów  qn  Σqn  

Umywalki    13   0,14  1,82 

Zlewozmywak  i Zlew   2+2   0,14  0,56 

Płuczka zbiornikowa   7   0,13  0,91 

Brodzik     2   0,30  0,60 

Pralka automatyczna    1   0,25  0,25 

Zmywarka     1   0,15  0,15 

Zawór ze złączką    1   0,30  0,30 
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RAZEM        4,59[dm
3
/s] 

Dobór naczynia przeponowego dla zasobników wody: 

Zasobnik c.w.u. znajdujący się w budynku socjalnym należy zabezpieczyć naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi, zlokalizowanymi na rurociągach wody zimnej, zasilającej zasobniki. 

 Tcwu = 60 ºC 

 Tz = 10 ºC 

 Pojemność zasobnika: V = 300  dm
3 

 Ciśnienie statyczne: Pst = 3,0 bar 

 maksymalne ciśnienie: Pmax = 6,0 bar 

 3
/kg 

 3 

Ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wzbiorczym: 

Pwst = Pst + 0,2  

Pwst = 3,0 + 0,2 = 3,2 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 

Vu = 1,1 x V x  x V 

Vu = 1,1 x 300 x 0,983 x 0,0168 = 5,45 dm3 

Pojemność całkowita  naczynia wzbiorczego: 

wstmax

max

un
pp

1p
xVV




  

 

3

n dm63,31
3,26

16
x45,5V 





 

Do przejmowania przyrostów objętości czynnika grzewczego dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX 

DD 25 o pojemności 25 dm
3
 ciśnieniu max pracy 6 bar. 

Średnica rury wzbiorczej: 

 Pojemność użytkowa naczynia przeponowego: Vu = 5,45 

umin V7,0d x  

63,15,457,0d min  x  

Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej: 1,63mm 

Średnica rury wzbiorczej nie powinna być mniejsza niż Dn20mm - dobrano rurę wzbiorczą Dn20 mm. 

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla zasobnika wody: 

Bezpośrednio przed zasobnikiem c.w.u. należy zamontować zawór bezpieczeństwa.  

 Temperatura wody na zasilaniu: Tz = 80 ºC 
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 Temperatura wody na powrocie: Tp = 60 ºC 

 Moc grzewcza przy trwałej maksymalnej wydajności zasobnika: Qcwu = 30 kW 

 Rzeczywisty współczynnik wypływu dla zaworu bezpieczeństwa typu SYR 2115 o średnicy 

3/4” mm: acrz: 0,20 

 Dopuszczalny współczynnik wypływu wody dla cieczy: ac = 0,9 x acrz = 0,9 x 0,20 = 0,18 

 Ciśnienie maksymalne: p1 = 6,0 bar 

 3 

Obliczanie przepływu wody grzewczej: 

 

x1,163)t(t

Q
x1,1M

pz

cwu

s


  

 

skght /39,0/41,1
x1,163)60(80

30
x1,1Ms 


  

 

Obliczanie wewnętrznej średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa: 

 

1c

s

s

pa

M
54M   

 

 

Dobrano zawór membranowy bezpieczeństwa SYR typ 2115 o wielkości 3/4”mm i średnicy dolotu 

do=14mm. Nastawa otwarcia zaworu 6,0bar. 

 

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

5.2.1 Kanalizacja zewnętrzna 

Ścieki  bytowo-gospodarcze odprowadzane są poprzez istniejący przykanalik. W związku z 

tym, iż projektowana jest tylko wymiana rur kanalizacyjnych, oraz zamontowanie i 

wyprowadzenie ponad dach budynku rur wywiewnych nie projektuję się nowego przyłącza 

kanalizacyjnego, ani jego rozbudowy.
 

5.2.2 Kanalizacja wewnętrzna 

Istniejąca kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku wykonana jest z rur kanalizacyjnych 
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żeliwnych. Projektowana kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku wykonana zostanie z rur i 

kształtek kanalizacyjnych grawitacyjnych z PVC (w kotłowni poprowadzić rury żeliwne), 

uszczelnionych pierścieniami gumowymi.  

Do instalacji kanalizacji odprowadzane będą ścieki sanitarne z przyborów znajdujących się w 

części sanitarnej istniejącego budynku. Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania  z zachowaniem spadków i średnic podanych na rozwinięciu. 

Łączenie przyborów sanitarnych z przewodami instalacji kanalizacyjnej przewiduje się 

poprzez specjalne kształtki – syfony. 

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne zakończone rurami wywiewnymi 

(lokalizacja wg części rysunkowej). Wywiewniki należy umieścić pół metra powyżej dachu. 

Na pionach należy zamontować rewizje pionowe zabudowane na wysokości 20 ÷ 30 cm 

nad posadzkami pomieszczeń.  

Montaż systemu kanalizacji wewnątrz budynku powinien się odbywać zgodnie z 

wymaganiami PN-EN 12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszystkie rurociągi podposadzkowe układać na podsypce piaskowej min. 10 cm. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać odbioru zgodnie z normą PN-92/B-10735 

5.2.3 Obliczenia 

Obliczenie przepływu obliczeniowego 

Przepływ obliczeniowy w budynku dla kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707. Wartość 

równoważników odpływu AWs dla przyborów sanitarnych w projektowanym Budynku 

Mieszkalnym BS-1 wynoszą: 

bateria umywalkowa   szt. 13 x 0,5 =   6,5 

bateria zlewozmywakowa  szt. 2 x 1,0 =   2,0 

miska ustępowa,   szt. 7 x 2,5 =   17,5 

pralka automatyczna,   szt. 1 x 1,0 =   1,0 

brodzik     szt. 2 x 0,5 =   1,0  

wpust podłogowy,    szt. 4 x 1,0 =   4,0 

zlew,     szt. 2 x 0,5 =   1,0  

zmywarka,    szt. 1 x 1,0 =   1,0 

 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi: AWs = 34,0  

K = 0,5 dm
3
/s (odpływ charakterystyczny, zależy od przeznaczenia budynku) 

qm = K x AWs 
1/2

 =0,5 x 34,0 
1/2 
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5.3 Instalacja centralnego ogrzewania 

5.3.1 Dane szczegółowe 

Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.:     20,3  kW 

Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u..:     8,0  kW 

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: zgodnie z proj. arch. 

Kubatura pomieszczeń ogrzewanych: zgodnie z proj. arch. 

Ogrzewanie wodne pompowe w systemie otwartym (obieg pierwotny) oraz pompowe (obieg 

wtórny) 

Strefa klimatyczna II 

5.3.2 Ogrzewanie pomieszczeń 

We wszystkich pomieszczeniach adaptowanego budynku projektuje się 20°C (kotłownia 

nieogrzewana). 

Projektuje się ogrzewanie budynku kotłem na eko-groszek (miał węglowy) EKO MAXIMUS 

z podajnikiem tłokowym o mocy nominalnej 30 kW, pozostałe parametry w załączniku w 

karcie katalogowej. 

Kocioł powinien być wyposażony w sterownik elektroniczny rozbudowany o funkcję c.w.u. 

Sterownik  powinien dokonywać ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej  

podstawie odpowiednio sterować pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie  

sterownik powinien regulować pracę pomp obiegowych. 

Kocioł zlokalizowany zostanie, w wentylowanym grawitacyjnie, pomieszczeniu kotłowni. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kocioł wymagał będzie podłączenia do własnego 

przewodu dymowego o minimalnej powierzchni 280cm
2
. Połączenie kotła z kominem 

wykonać z rur ze stali kwasoodpornej Ø 180 mm o grubości minimum 0,6 mm, rurę 

spalinową należy prowadzić po możliwie najkrótszej drodze, z zachowaniem minimalnej 

liczby załamań i łuków. Czopuch montować ze spadkiem 5% w kierunku kotła, redukcja 

średnicy czopucha jest zabroniona.  

Przewód spalinowy należy wyposażyć w otwory rewizyjne, zamykane szczelnymi 

drzwiczkami. Kominy należy wykonać zgodnie z częścią architektoniczną niniejszego 

opracowania. W istniejącym kanale spalinowym zamontować wkład kominowy (punkt 6). 

Czynnikiem grzewczym obiegu pierwotnego będzie woda o parametrach 90/70°C. Instalacja 

pracowała będzie w systemie otwartym. W skład obiegu pierwotnego wchodziły będą 

następujące elementy: otwarte naczynie wzbiorcze o pojemności V=25dm3, główna pompa 

obiegowa, zawór trójdrożny DN32 służący do rozruchu kotła, armatura odcinająca, 

pomiarowa, jak również zabezpieczająca pompę przed uszkodzeniem (filtr siatkowy).  
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Uzupełnienie zładu przy pomocy otwartego naczynia wzbiorczego. Możliwość odwodnienia 

instalacji będzie zapewniona przez zawór spustowy zlokalizowany na przewodzie powrotnym 

do urządzenia. Rurę sygnalizacyjną oraz przelewową doprowadzić do zlewu znajdującego się 

w kotłowni. 

Czynnikiem grzewczym obiegu wtórnego będzie woda o parametrach 80/60°C. Instalacja 

pracowała będzie w systemie zamkniętym. Transfer ciepła pomiędzy obiegami poprzez 

wymiennik płytowy o parametrach 40kW 90/70°C-80/60°C. 

Do zabezpieczenia instalacji przewiduje się, umieszczone na rozdzielaczu powrotnym, 

przeponowe naczynie wzbiorcze np. Reflex NG35 o pojemności 35dm
3
. Bezpośrednio za 

wymiennikiem ciepła umieszczony zostanie zawór bezpieczeństwa typu np. SYR 1915 o 

średnicy 3/4”. Dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z załączonymi obliczeniami. Na 

przewodzie powrotnym zamontowany zostanie filtroodmulnik TerFOM-lux o średnicy DN32. 

Medium grzewcze, dla obiegu wtórnego, doprowadzone zostanie do, zlokalizowanego w 

kotłowni, rozdzielacza głównego, skąd rozprowadzone zostanie na potrzeby: 

- Instalacji grzewczej budynku  

Zabezpieczenie pomp przed uszkodzeniem stanowić będzie, zabudowany bezpośrednio przed 

urządzeniami, filtr siatkowy. Odcięcie instalacji poprzez, zamontowane na przewodach 

zasilania oraz powrotu, zawory kulowe gwintowane przystosowane do pracy przy ciśnieniu 

0,6MPa i temp. 110°C. Możliwość odwodnienia instalacji jest zapewniona poprzez zawory 

spustowe zlokalizowane w najniższych punktach instalacji. 

Medium grzewcze dla grzejników, rozprowadzone zostanie z kotła do grzejników 

zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Projektowane przewody (rury 

miedziane łączone przez lutowanie, a w pomieszczeniu kotłowni rury czarne stalowe łączone 

poprzez spawanie) do grzejników rozprowadzone są w posadzce i kanale energetycznym, a 

częściowo ponad posadzką.  

Do ogrzewania pomieszczeń socjalnych zaprojektowano energooszczędne grzejniki stalowe 

płytowe THERM X2 PROFIL-K, o wysokości H = 600 mm., maksymalna temperatura wody 

110 °C, maks. ciśnienie robocze 10 barów, z podłączeniem bocznym, wbudowanymi 

odpowietrznikami. Grzejniki wyposażone będą w osłony górne i boczne z blachy 

ocynkowanej, montaż do przegród budowlanych przy pomocy kołków rozporowych. System 

montażu grzejnika musi umożliwiać zdjęcie osłon bez demontażu grzejnika . 

Charakterystyka zastosowanych grzejników: 

- przyłącze: 2 x G ½” gwint zewnętrzny, 

- maksymalna temperatura robocza: tmax = 110°C, 

- maksymalne ciśnienie robocze: Pmax = 10 bar (ciśnienie próbne 13bar), 
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- mocowanie: 4 uchwyty mocujące na tylnej stronie grzejnika (przy dł. 1800 mm i pow. 

– 6 uchwytów), kołki rozporowe, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczające 

dostarczane są seryjnie. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywać się będzie przy pomocy ręcznych odpowietrzników 

zabudowanych na grzejnikach a także odpowietrzników na przewodach rozprowadzających 

ciepło. Ponadto należy zastosować odpowietrzniki automatyczne w miejscach ewentualnych 

zasyfonowań powstałych przy prowadzeniu przewodów.  

Przy każdym grzejniku zaprojektowano: 

- zawór termostatyczny prosty, z ciągłą, ukrytą nastawą wstępną, niklowany. DN 15.  Maks. 

temp. 120 oC, maks. ciśnienie  10 bar, kvs 1,1.  Typ TS-90-V 1 7723 6x.  

- zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną, spustem i napełnianiem, prosty, 

niklowany. DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC, maks. ciśnienie  10 bar, kvs 1,4 ... 1,65. Typ 

RL-5 1 3923 0x. 

 

UWAGA: 

1. Dopuszcza się zmiany zaprojektowanych urządzeń na inne o takich samych parametrach 

technicznych. 

5.3.3 Przygotowanie c.w.u. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w zasobniku o pojemności 300 litrów i 

wyposażonym w grzałkę elektryczną zasilanym z kotła na ekogroszek (miał węglowy). 

5.3.4 Wykonanie instalacji 

Obieg pierwotny oraz wtórny w kotłowni należy wykonać z rur stalowych zabezpieczonych 

antykorozyjnie w pozostałych pomieszczeniach z rur miedzianych łączonych poprzez 

lutowanie. Istniejące przewody doprowadzające medium grzewcze do poszczególnych 

odbiorników wykonane są z rur stalowych. 

Wszystkie przewody należy dodatkowo zaizolować otulinami ciepłochłonnymi z pianki 

polietylenowej (np. THERMAFLEX) o grubości zgodnej załącznikiem 2 „Wymagania 

izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z Dnia 6 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody w 

obrębie kotłowni prowadzić po ścianach. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 

rurach ochronnych. Miejsca przejść przez strefy pożarowe zabezpieczyć przepustami 

instalacyjnymi posiadającymi klasę odporności ogniowej EI zgodną klasą ścian i stropów. 
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Średnice i sposób prowadzenia przewodów (w bruzdach ściennych) przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania. Połączenia z armaturą przy pomocy kształtek systemowych. 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby należy dokonać 

oględzin spawów i zgrzewów a także połączeń gwintowych i zaprasowanych oraz kontroli 

spadku ciśnienia zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu 

próby szczelności rurociągi zaizolować termicznie. 

5.3.5 Obliczenia 

Oblicznia OZC oraz CO stanowią załącznik do niniejszego opracowania. Dobór urządzeń 

zabezpieczających przyjęto w oparciu o nominalną moc cieplną kotła. 

Dobór naczynia otwartego dla obiegu pierwotnego: 

Obieg pierwotny instalacji c.o. należy zabezpieczyć otwartym naczyniem wzbiorczym, 

zlokalizowanym na zasilaniu c.o. 

 Moc cieplna: 28,3kW 

 Temperatura wody na zasilaniu: Tz = 90 ºC 

 Temperatura wody na powrocie: Tp = 70 ºC 

 Pojemność zładu: V = 160  dm3 

 Przyrost objętości: V = 0,0356 dm3/kg 

 Gęstość wody w:  = 0, 965 kg/dm3 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 

Vu = 1,1 x V x  x V 

Vu = 1,1 x 160  x 0,965 x 0,0356 = 6,04 dm3 

Do przejmowania przyrostów objętości czynnika grzewczego dobrano naczynie wzbiorcze o 

pojemności 25 dm
3 

Dobór rury bezpieczeństwa: 

mmQ 6,243,2808,808,8d 33
RB   

Dobrano rurę bezpieczeństwa o średnicy wewnętrznej min 26mm 

Dobór rury wzbiorczej: 

mmQ 9,153,2823,523,5d 33
RW   

Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy nominalnej 25mm 

Dobór rury przelewowej: 

Dobrano rurę przelewową o średnicy nominalnej 20mm. Rurę przelewową należy 
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doprowadzić do, zlokalizowanego w kołtowni, zlewu. 

Dobór rury odpowietrzającej: 

Dobrano rurę odpowietrzającą o średnicy nominalnej 15mm. 

Dobór rury sygnalizacyjnej: 

Dobrano rurę sygnalizacyjną o średnicy nominalnej 15 mm. Na wylocie rury 

sygnalizacyjnej należy zainstalować zawór odcinający oraz hydrometr. 

 

Dobór naczynia przeponowego dla obiegu wtórnego instalacji c.o.: 

Instalację c.o. należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym przeponowym, zlokalizowanym na 

powrocie c.o. 

 Moc cieplna: 28,3kW 

 Temperatura wody na zasilaniu: Tz = 80 ºC 

 Temperatura wody na powrocie: Tp = 60 ºC 

 Pojemność zładu: V = 250  dm3 

 Ciśnienie statyczne: Pst = 1,0 bar 

 maksymalne ciśnienie: Pmax = 2,0 bar 

 Przyrost objętości: V = 0,0287 dm3/kg 

 Gęstość wody w:  = 0, 9718 kg/dm3 

Ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wzbiorczym: 

Pwst = Pst + 0,2  

Pwst = 1,0 + 0,2 = 1,2 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 

Vu = V x  x V 

Vu = 250 x 0,9718 x 0,0287 = 6,97 dm3 

Pojemność całkowita  naczynia wzbiorczego: 

wstmax

max
un

pp

1p
xVV




  

 

3

n dm14,26
1,22

12
x97,6V 



  

 

Do przejmowania przyrostów objętości czynnika grzewczego dobrano naczynie wzbiorcze 

REFLEX NG35 o pojemności 35 dm
3
 ciśnieniu max pracy 6 bar. 
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Średnica rury wzbiorczej: 

Pojemność użytkowa naczynia przeponowego: Vu = 6,97 

umin V7,0d x  

85,16,977,0dmin x
 

Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej: 1,85mm 

Średnica rury wzbiorczej nie powinna być mniejsza niż DN20mm - dobrano rurę wzbiorczą 

DN20 mm. 

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla instalacji c.o.: 

Bezpośrednio za kotłem należy zamontować zawór bezpieczeństwa.  

 Temperatura wody na zasilaniu: Tz = 80 ºC 

 Temperatura wody na powrocie: Tp = 60 ºC 

 Moc grzewcza przy trwałej wydajności zasobnika: Qcwu = 28,3 kW 

 Rzeczywisty współczynnik wypływu dla zaworu bezpieczeństwa typu SYR 1915 o 

średnicy 3/4” mm 

 Ciśnienie maksymalne: p1 = 6,0 bar 

Obliczanie przepływu wody grzewczej:

x1,163)t(t

Q
x1,1M

pz

cwu

s




 

skght /37,0/34,1
x1,163)60(80

28,3
x1,1Ms 


  

 

Obliczanie wewnętrznej średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa: 

 

1c

s

s
pa

M
54M

 

8,9710,3225,0

0,37
54Ms

x
  

 

Dobrano zawór membranowy bezpieczeństwa SYR typ 1915 o wielkości 3/4” m. Nastawa 

otwarcia zaworu 6,0bar. 
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5.4 Instalacja wentylacji 

5.4.1 Wentylacja pomieszczeń  

System wentylacji pomieszczeń – grawitacyjny. Nawiew powietrza do pomieszczeń 

realizowany będzie poprzez nawietrzaki okienne natomiast wywiew powietrza poprzez kratki 

wywiewne 140x140 montowane 20cm pod stropem. Transfer powietrza między 

pomieszczeniami poprzez kratki nawiewne o wymiarach 250x120 umieszczone w dolnej 

części drzwi rozgraniczających pomieszczenia. 

Ilość wymian powietrza: 

– sale zajęć 1 wym/h 

– hol, korytarze, pomieszczenia socjalne 0,5 wym/h 

Kanały wentylacyjne prowadzić pod sufitem i zabudować karton-gipsem. 

5.4.2 Wentylacja pomieszczeń WC 

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń WC poprzez kratki transferowe umieszczone w 

drzwiach. Wywiew z WC poprzez wentylatory łazienkowe o średnicy i wydajności zgodnej z 

częścią rysunkową. Transfer powietrza między pomieszczeniami poprzez kratkę nawiewną o 

wymiarach 250x120 umieszczoną w dolnej części drzwi łazienek. 

5.4.3 Wentylacja kotłowni 

Wentylacja kotłowni realizowana będzie grawitacyjnie. Powietrze nawiewane będzie do 

pomieszczenia poprzez kanał nawiewany zetowy o wymiarach 200x200mm wyprowadzony 

2m ponad poziom terenu i sprowadzony 30cm nad posadzkę kotłowni. Wywiew powietrza 

realizowany będzie poprzez istniejący kanał wywiewny 350x150mm zabezpieczoną 

żaluzjami przeciwdeszczowymi oraz siatką przeciw gryzoniom i owadom. Istniejące kanały w 

kotłowni wyczyścić. 

5.4.4 Wykonanie izolacji 

Kanały prowadzone pod stropem pomieszczeń wykonać w obudowie z karton gipsu. 

Wszystkie elementy wentylacyjne dostarczane na budowę muszą być zabezpieczone przed 

zabrudzeniem i montowane jako czyste. Wszystkie zabudowane elementy instalacji 

wentylacyjnej muszą być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach czystych. Zaleca 

się okresowe czyszczenie instalacji. 

5.4.5 Zabezpieczenie  przeciwogniowe 

Wszystkie przewody wentylacyjne wychodzące i wchodzące do pomieszczenia kotłowni 

zabezpieczyć pastą przeciwogniową Promat. Na kanałach przechodzących przez 

wyodrębnioną strefę ogniową zastosować należy klapy przeciwogniowe MCR-FID S-p/O o 
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odporności ogniowej EIS120. W przypadku, gdy nie ma możliwości ulokowania klapy 

bezpośrednio w przegrodzie, wówczas zaleca się obudować wystający element konstrukcją o 

odporności ogniowej EIS60. 

UWAGA: 

Dopuszcza się zmiany zaprojektowanych urządzeń na inne o takich samych parametrach 

technicznych. 

6. Wnioski końcowe 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych". 

W miejscach połączeń przewodów cyrkulacji z przewodami wody ciepłej zaprojektowano 

zawory odcinające oraz zwrotne. Regulację pracy instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz 

cyrkulacyjnej, przeprowadzić przed zakryciem bruzd. 

W istniejącym kanale spalinowym (35x20 mm) zamontować wkład kominowy z blachy 

stalowej chromoniklowanej żaroodpornej (atestowanej i z certyfikatami do stosowania do 

odprowadzania spalin z urządzeń opalanych paliwem stałym - węgiel). Dokładną średnicę 

oraz gatunek zastosowanego wkładu kominowego ustalić na etapie wykonawstwa po wyborze 

oferty producenta oraz danego typu kotła. 

W celu uniknięcia korozji, należy pamiętać o stosowaniu tzw. inhibitorów korozji w 

miejscach połączeń rur stalowych (lub innych elementów np. grzejników) z rurami 

miedzianymi. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.) 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje całości inwestycji, a dotyczy jedynie wykonywanych 

instalacji sanitarnych dla przedmiotowej inwestycji. Z tego względu przedstawione poniżej 

zagadnienia związane z zakresem niniejszego opracowania stanowią jedynie część informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganej przepisami. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace budowlane związane z wykonaniem 

wewnętrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, oraz wentylacji w budynku 

Przedszkola Gminnego. Kolejność realizacji inwestycji ustalona zostanie na etapie 

wykonawstwa. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 759 w 

miejscowości Kruszyna, przy ul. Kościelnej 70. Na przedmiotowym terenie znajduje się 

budynek Przedszkola Gminnego. 

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych (skala, rodzaj i miejsce występowania) 

- upadek z wysokości podczas prac związanych z montażem elementów znajdujących 

się pod stropem (urządzenia oraz przewody wentylacyjne, przewody wody/c.o.), 

- uszkodzenia ciała podczas prac instalacyjno-montażowych (skaleczenia, odrapania 

itp.), 

- przygniecenie robotnika przy pracach związanych z montażem dużych elementów (np. 

studzienki kanalizacyjne, zasobniki c.w.u., kocioł c.o.), 

- poparzenia przy pracach rozruchowych projektowanych instalacji wody, c.o. oraz 

wentylacji, 

Wykonanie instalacji wewnętrznych związane będzie z zapewnieniem odpowiednich dróg 

komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczeniem pracowników przy pracach 

związanych z montażem przewodów ( prowadzenie przewodów pod stropem, przy posadkach 

w listwach). Podczas wykonywanie robót wystąpią prace, których charakter, organizacja lub 

miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

dotyczy to w szczególności upadku z wysokości.  

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji kierownik robót powinien opracować Plan 
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Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac 

budowlanych powinni się zapoznać z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym 

pisemnie poświadczają na sporządzonej przez kierownika robót liście.  

Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas  

szkolenia:  

 rodzajów możliwych występujących zagrożeń  

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

 konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,   

 zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

Ponadto pracodawca powinien:  

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub 

uciążliwych dla zdrowia, 

 zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić 

ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 

stosowania, 

 poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów 

bezpieczeństwa, 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako szkolenia wstępne ( nowo zatrudniani pracownicy) i 

szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Pracownicy powinni posiadać odpowiednie dopuszczenia oraz kwalifikacje do wykonywania 

w/w robót. 

 Należy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcjami obsługi 

maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. 
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5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia, ewakuacja w przypadku zagrożeń 

Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane do prac budowlano-montażowych 

powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania zgodne z polskimi przepisami. 

Ewakuacja w przypadku zagrożeń odbywać się będzie projektowanymi drogami . 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

( np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu)  

Kierownik budowy jest obowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

Wszystkie sprzęty powinny posiadać instrukcje obsługi, które należy przestrzegać.  

Należy stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową, 

zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi.  

Przy stosowaniu materiałów chemicznych ( kleje, farby, impregnaty itp.) należy zapoznać się 

z wytycznymi producenta i należy stosować nakazane zabezpieczenia. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
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VI. RYSUNKI 

1. Rzut piwnic – instalacja wody 1:100 ..................................................................... rys. nr 1 

2. Rzut parteru - instalacja wody 1:100 ..................................................................... rys. nr 2 

3. Rzut piętra - instalacja wody 1:100 ....................................................................... rys. nr 3 

4. Rzut piwnic – instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 ............................................ rys. nr 4 

5. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 ............................................ rys. nr 5 

6. Rzut piętra - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 .............................................. rys. nr 6 

7. Rzut piwnic –  instalacja c.o. 1:100 ....................................................................... rys. nr 7 

8. Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100 ........................................................................ rys. nr 8 

9. Rzut piętra - instalacja c.o. 1:100 .......................................................................... rys. nr 9 

10. Rozwinięcie instalacji c.o. 1:100 ......................................................................... rys. nr 10 

11. Schemat instalacji c.o. --- .................................................................................... rys. nr 11 

12. Rzut piwnic - instalacja wentylacji 1:100............................................................ rys. nr 12 

13. Rzut parteru - instalacja wentylacji 1:100 ........................................................... rys. nr 13 

14. Rzut piętra - instalacja wentylacji 1:100 ............................................................. rys. nr 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















