
 

Opis techniczny 
 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla projektu : 
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami wewnętrznymi  
(wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej) 
dz. nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8 (obr. 12, ark. 3) 
ul. Sienkiewicza, 27-400 Ostrowiec Św 
 
Projekt instalacji został opracowany w oparciu o: 
 

• aktualne podkłady budowlane; 
• ustalenia z Inwestorem; 
• aktualne normy i przepisy projektowania. 

 
2. Zakres opracowania 
 
Opracowanie stanowi fazę projektu budowlanego instalacji sanitarnych: 
 
instalacji wod – kan 
instalacji C.O. 
instalacji wentylacyjnej 
 
3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
3.1 Bilans mocy 
 
Założono do obliczeń: 

• rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe, konwekcyjne w systemie 
rozdzielaczowym; 

• obliczeniowa temperatura wody dla instalacji grzejnikowej 70/50°C; 

• strefa klimatyczna: III. 
 
Temperatura powietrza zewnętrznego: - 200C. 
 
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń dobrano zgodnie z PN-82/B-02402 oraz 
uwzględniając dodatkowe wymagania Inwestora. 
 
Temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń:  

• pomieszczenia ogrzewane  do stałego przebywania ludzi                         +20 0C 

•  WC pom. porządkowe                                              +24 0C 

• magazynki                                                                       +180C 
 
Wartości temperatur dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. 
 
Współczynniki przenikania ciepła obliczono wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane o 
przegrodach uzyskane z podkładu architektonicznego. 
 
Straty ciepła uwzględniono, jeżeli różnica temperatur pomiędzy sąsiadującymi przegrodami 
jest większa lub równa 4 K. 



 

Temperatury powietrza przyjęto z dokładnością do 1K. 
 
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania budynku  wynosi 73,2kW na 
potrzeby ogrzewanie grzejnikoweo konwekcyjnego , 50kW na potrzeby nagrzewnicy 
wodnej  centrali wentylacyjno grzewczej . 
 
3.2 Źródło ciepła  - istniejąca wymiennikownia MEC  

 
3.3 Projektowana technologia 
 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. oraz ciepła technologicznego zasilającego centrale 
wentylacyjno grzewcze będzie istniejąca wymiennikownia  MEC  
 
3.4  Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej 
 

• Przygotowanie wody ciepłej 
 
Woda ciepła zostanie przygotowana centralnie w istniejącej wymiennikowni MEC  
 
3.5   Opis instalacji c.o. 
 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym, 
zamkniętym, pompowym. Parametry instalacji 70/50 0C 
 
Na etapie projektu budowlanego podano moce grzejników. Wszystkie grzejniki 
należy wyposażyć w zawory termostatyczne. 
 
Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne  proste lub kątowe.  
 
Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
 
3.6 Materiał i sposób prowadzenia przewodów 
 
Rurociągi wykonać z rur PP oraz PEX .Rozprowadzenia  należy prowadzić w  
posadzkach. Oraz bruzdach ściennych. 
W czasie prowadzenia instalacji należy unikać miejscowych zmian wysokości 
przewodów (syfonowanie). Gdy jest to niemożliwe należy dodatkowo odpowietrzyć te 
fragmenty instalacji. Instalację ogrzewania grzejnikowego projektuje się w systemie 
rozdzielaczowym .  
Zaprojektowano dwa piony centralnego ogrzewania, Cg na potrzeby rozdzielaczy 
sekcyjnych ogrzewania grzejnikowego oraz pion Ct na potrzeby ciepła 
technologicznego ( zasilenia nagrzewnicy wodnej central wentylacyjno grzewczych ) 
 
 
3.7 Izolacja termiczna rurociągów 
Rurociągi c.o. należy zaizolować termicznie otulinami w sposób zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z 6 listopada 2008r. W tym celu 
projektuje się izolację z pianki PE . 
Zalecana grubość izolacji: 
a) średnica DN 15-20mm – 20mm 
b) średnica wewnętrzna od 20 do 32– 30mm 
c) średnica wewnętrzna od 40 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury 



 

d) przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów - ½ wymagań  wg poz. a-c 
e) przewody ogrzewań centralnych ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników - ½ wymagań  wg poz. a-c 
Należy wykonać właściwie dla danego systemu łączenie otulin izolacyjnych celem 
zapewnienia szczelności i trwałości połączeń. 
 
3.8  Odpowietrzenie instalacji c.o.  
 
Odpowietrzenie będzie realizowane przez: 
a) Odpowietrzniki automatyczne zamontowane w pomieszczeniu wymiennikowni 
na rurociągach (zasilającym i powrotnym) oraz rozdzielaczu głównym 
b) Odpowietrzniki ręczne zamontowane w każdym grzejniku oraz na 
rozdzielaczach sekcyjnych .  
c) Odpowietrzniki ręczne oraz automatyczne na rozdzielaczach sekcyjnych .  
 
3.9  Mocowanie przewodów i kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów 
 
 Przewody należy układać w w warstwach posadzkowych stosując zasady 
samokompensacji tj. typ „Z”  „L .lub typ „U” lub przejęcie wydłużeń poprzez 
wyboczenia kompensowane w warstwie Izolacji. 
W pobliżu trójników należy zastosować mocowania stałe celem ochrony odgałęzień. 
 
3.10 Wytyczne elektryczne 
 

• Należy zapewnić zasilanie elektrycznie dla centrali wentylacyjno grzewczej 
230V/74Hz 

 
4.INSTALACJA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNA 
 
4.1 Podłączenie wodociągowe 
 
Instalacja będzie posiadała zasilenie w wodę zimną z istniejącej instalacji zgodnie z 
częścią rysunkową 
 
Ogółem zapotrzebowanie wody (z wyjątkiem celów przeciwpożarowych) wynosi: 
 
Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza się z ilości zamontowanych przyborów 
(PN-92/B-01706) 
Rodzaj przyboru Ilość qj qc 

Umywalka 11 0,14 1,54 
Miska ustępowa 7 0,13 0,91 
Zlew/Zlewozmywak 1 0,14 0,14 
Pisuar 2 0,1 0,2 
Brodzik prysznicowy 2 0,30 0,6 
Zawór czerpalny dn 15 1 0,30 0,3 
Razem   3,69 

 
Łącznie dla obiektu Σ qn wynosi: Σ qn =3,69  dm3/s 
 
Przepływ obliczeniowy dla budynku szkoły: 



 

q=4,4(Σ qn)0,27– 3,41 = 2,85 dm3/s 
 
Sekundowe zapotrzebowanie wody p.poż.  przy jednoczesności działania dwóch 
hydrantów 
Qpoż= 2 dm3/s 
 
 Instalacja wody przeciwpożarowej. 
 
Instalację przeciwpożarową stanowią dwa hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm.  
Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem, 
ocynkowanych typu średniego wg normy PN-74/H-74200 i łączników żeliwnych z 
żeliwa ciągliwego, ocynkowanych wg normy PN-88/H-74393 o połączeniach 
gwintowanych. 
Zasilanie hydrantów wewnętrznych zapewnione zostało przez co najmniej  1 godzinę 
z wewnętrznej instalacji wody zimnej. 
Na potrzeby hydrantów zaprojektowano odrębne stalowe przewody tylko na potrzeby 
P.POŻ. Zasilenie z instalacji istniejącej P.POŻ. 
 
Lokalizacja podejść: 
Podejścia do hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 
1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do 
dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób 
umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego 
zaworu. Wszystkie trzy hydranty zostały umieszczone w metalowych szafkach 
ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z 
Polskimi Normami, otwieranym głowicą toporka strażackiego. Przed hydrantami 
wewnętrznymi zapewniona została dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii 
gaśniczej. 
 
Wydajność poboru wody, ciśnienie na zaworze wody: 
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi: 
dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s. 
 
Przewody zasilające instalacji wodociągowej: 
Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostały wykonane 
jako przewody rozprowadzające z włączeniem do projektowanej instalacji zimnej 
wody użytkowej poprzez kształtkę przejściową. Wykonane z rur stalowych 
instalacyjnych ze szwem, ocynkowanych typu średniego o średnicy nominalnej dn 50 
mm przewodu zasilającego. Rury instalacji przeciwpożarowej należy prowadzić w 
izolacji z otulin poliuretanowych np. Thermaflex min. 20 mm, lub równoważnych. 
 
4.2  Podłączenie kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej poprzez projektowany przykanalik ścieków sanitarnych ( według 
odrębnego opracowania ). 
 
 
Bilans ścieków 
 



 

Bilans ścieków powstających w budynku obliczono na podstawie danych wg 
rozporządzenia  M.I. z dnia 14.01.2002 (Dz. U. z dn. 31 stycznia 2002 r.), oraz wg 
normy PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, 
cz. II Kanalizacja sanitarna projektowanie i obliczenia”. 
 
Ilość ścieków sanitarnych powstających w budynku: 
 
Sekundowy odpływ ścieków sanitarnych podaje się z ilości zainstalowanych 
przyborów: 
 
Rodzaj przyboru Ilość AWS ∑ AWS 
Umywalka 11 0,5 5,5 
Miska ustępowa 7 2,5 17,5 
Zlew/Zlewozmywak 1 2,0 2,0 
Brodzik prysznicowy 2 1,0 2,0 
Pisuar 2 1,0 2,0 
Wpust podłogowy 0,10 1 1,0 1,0 
Razem   30,0 

Natężenie ścieków oblicza się ze wzoru: 
Qw = K* √∑ AWS dm3/s 

 
Dla szkół  K=0,7 
 

Qw = 0,7* √30 = 3,8 dm3/s 
 

       
4.3 Dobór przewodów instalacji wodociągowej 
 
Przewody wodociągowe instalacji wykonane zostaną z rur PP 
 
4.4 Trasy rurociągów instalacji wodociągowej, izolacja, mocowanie 

 
Przewody prowadzić w bruzdach ściennych lub posadzkach w zabudowach w izolacji 
z pianki PE Kompensacje wydłużeń cieplnych naturalna - za pomocą 
kompensatorów U-kształtowych i L-kształtowych. 
 
4.5 Kanalizacja wewnętrzna 
 
• Kanalizacja sanitarna 
Kanalizację wewnętrzną należy wykonać z rur kanalizacyjnych  PVC. 
Zaprojektowano 3 wentylowane piony kanalizacyjne z wywiewkami wyprowadzonymi 
ponad dach zgodnie z częścią rysunkową.  
Pion K2 będzie stanowił tylko pion wentylacyjny, natomiast K1 będzie dodatkowo 
odprowadzał skropliny z centrali wentylacyjno grzewczych 
Rurociągi układać ze spadkami minimalnymi: 

• dn 100 - 2% 
• dn 50 – 2% 

 
 
 
 



 

 
 
 

5.  Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 
rekuperatorem 

 
Źródłem ciepła dla centrali wentylacyjnej z rekuperatorem jest istniejąca 

wymiennikownia MEC .  Zaprojektowano dwie centralę wentylacyjne o 
wydajnościach: 

 
- Centralę o zadanych wartościach powietrza  3130/29080m3/h  nawiewno – 

wywiewną z rekuperatorem i nagrzewnicą wodną . Będzie ona działała na potrzeby 
parteru. 

- Centralę o zadanych wartościach powietrza  6853/6840m3/h  nawiewno – 
wywiewną z rekuperatorem i nagrzewnicą wodną . Będzie ona działała na potrzeby 
Sali gimnastycznej. 

 
W części rysunkowej pokazano projektowane przewody wentylacyjne. 
• przewody będą mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku 

przy pomocy mocowań  systemowych firmy Walraven lub Hilti; 
• grubość izolacji kanałów wentylacyjnych : 5cm wełny mineralnej 

 
Instalacja wentylacji mechanicznej 
 
Dla budynku projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

Zaprojektowano instalacje wentylacyjną zaopatrującą pomieszczenia w świeże 
powietrze , zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz 
utrzymuje zadaną temperaturę. 

Instalację zaprojektowano w sposób powodujący nadciśnienie powietrza w 
częściach komunikacyjnych parteru, dzięki temu unikniemy przenikania zapachów z 
części sanitarnych. 

 
 
• Instalacja nawiewna 
Instalacja pracuje na potrzeby wentylacji projektowanego budynku szkolnego . 

Powietrze nawiewane (świeże) w ilości 10119 m3/h jest przygotowywane w centrali 
umieszczonej w pomieszczeniem 3.02. Obie centrale należy wyposażona w 
wymienniki ciepła (rekuperatory) które wstępnie podgrzją powietrze nawiewane. Po 
wstępnym podgrzaniu powietrze jest dogrzewane w sekcji nagrzewnicy wodnej do 
temperatury 20oC. Powietrze jest transportowane do pomieszczeń przy pomocy  
okrągłych oraz prostokątnych kanałów wentylacyjnych ze stali ocynkowanej . Kanały 
wentylacyjne należy prowadzić pod stropem  , przy podsufitowych przyściennych 
zabudowach . Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie za pomocą  
nawiewników stropowych. Ilość powietrza doprowadzanego do poszczególnych 
pomieszczeń regulowana będzie za pomocą przepustnic na kanałach wentylacyjnych 
oraz przepustnic zamontowanych bezpośrednio na nawiewnikach. Ilość powietrza 
doprowadzanego do poszczególnych pomieszczeń i nawiewników, rozmieszczenie 
nawiewników oraz sposób prowadzenia kanałów pokazano na odpowiednich 
rysunkach. Powietrze świeże pobierane poprzez czerpnię zlokalizowaną na dachu 
budynku ( pokazana w części rysunkowej ) . Czerpnia powietrza w instalacji 
wentylacji  powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
wiatru. 



 

 
 
 
• Instalacja wywiewna 
Powietrze wywiewane z pomieszczeń w ilości 9811 m3/h kierowane będzie do 

centrali umieszczonej nad pomieszczeniem 3.02. Wywiew z pomieszczeń 
realizowany będzie za pomocą anemostatów wywiewnych. Regulacja ilości 
powietrza wywiewanego za odbywać się będzie za pomocą przepustnic na kanałach 
wentylacyjnych oraz przepustnic montowanych bezpośrednio na kratkach 
wentylacyjnych. Strumienie powietrza wywiewanego przez anemostaty, 
rozmieszczenie anemostatów oraz sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych 
pokazano na odpowiednich rysunkach. Kanały wentylacyjne należy prowadzić pod 
sufitem oraz przy podsufitowych przyściennych zabudowach. Powietrze 
odprowadzone na zewnątrz będzie poprzez rury spiro połączone z każdym 
wywiewnikiem . 

Wyrzutnia powietrza w instalacji wentylacji  powinna być zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Należy ją wyprowadzić ponad 
wysokości dachu. 

 
Instalacja nawiewna i wywiewna wyposażona jest w tłumiki hałasu.  

 
Wentylacja WC 
 
W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylację wywiewną wyprowadzoną 
ponad dach z wentylatorami sprzężonymi z oświetleniem. Przewody wentylacyjne w 
pomieszczeniach sanitarnych nie łączą się z przewodami centrali wentylacyjnej.  
W celu uniknięcia przenikania powietrza z WC do pozostałych pomieszczeń 
strumienie powietrza dobrano tak aby w budynku po za pomieszczeniami WC 
panowało nieznaczne nadciśnienie  
 
6. Uwagi końcowe 
 
Całość prac prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami  sztuki budowlanej oraz " 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych -
cz.II. " Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz " Wewnętrzne instalacje wodociągowe 
i grzewcze z pp " - wytyczne stosowania i projektowania.  Wszelkie odstępstwa od 
projektu uzgodnić należy z osobą uprawnioną w zakresie projektowania instalacji 
centralnego ogrzewania. Wszystkie zastosowane materiały posiadać muszą atesty i 
dopuszczenia ITB. 
Instalacja podlega odbiorowi przez użytkownika przy udziale wykonawcy. Do odbioru 
należy przedłożyć następujące dokumenty: 

• Całość robót wykonać zgodnie z: 
• ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
• ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7). 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wydanymi 

przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3). 
• ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12). 



 

• ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi 
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9). 

• Instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji poddać próbie ciśnienia zgodnie 
z Warunkami odbioru. 

• Montaż rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z warunkami producenta, 
stosując jego wytyczne montażowe. W przypadkach wątpliwych należy 
porozumieć się z autorem projektu, względnie przedstawicielem Producenta.  

• Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników 
posiadających odpowiednie przeszkolenie.  

• Przy wykonywaniu instalacji należy zachować szczególną ostrożność w 
rejonach  potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi i wodno - 
kanalizacyjnymi; 

• Wszelkie zaistniałe kolizje należy uzgodnić z nadzorem budowlanym Inwestora 
i w razie potrzeby uzyskać opinię autora projektu; 

• Przy prowadzeniu przewodów wody chłodzącej należy zachować minimalne 
odległości od elementów innych instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi 
określonymi w Warunkach Technicznych – Dz.U. Z 15.04.2002 nr 75; 

• Wykonawstwo należy polecić firmie posiadającej niezbędne kwalifikacje i 
uprawnienia gwarantujące poprawne wykonanie prac i prawidłową eksploatację; 

• W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i P/POŻ; 
• Przeprowadzić płukanie instalacji oraz próbę szczelności zgodnie z warunkami 

odbioru; 
 
 






















