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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszego projektu są:

• Aktualne podkłady architektoniczno – budowlane, 

• Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych, 

• Wytyczne Inwestora, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń, 

• Literatura fachowa; 

Obowizujce normy, przepisy i rozporządzenia: 

• Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy 

Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690

wraz z ewentualnymi poźniejszymi zmianami); 

• Obowizujce Polskie Normy z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, czystości 

powietrza i akustyki, ze szczególnym uwzględnieniem norm: - PN-83/B-03430/Az3/2000 

„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania.” 

2. DANE OGÓLNE

Projekt  dotyczy  przebudowy  budynku  zlokalizowanego w  Tułowicach  na  ul.

Poprzecznej, działka nr 509/2.  Jest to budynek jednopiętrowy z częściowo użytkowanym

poddaszem w strefie frontowej. Projekt przebudowy obejmuje salę widowiskową wraz z

zapleczem socjalnym.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalację centralnego ogrzewania,

2. Instalację kanalizacyjną

3. instalację wodociągową

4. instalację gazową,

Zapotrzebowanie na ciepło c.o.: 10911W

Średnie zużycie wody przy przyjętym zapotrzebowaniu: 0,795 m3/ dobę



3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Piony i  odpływy z przyborów projektuje się z  rur  kształtek kanalizacyjnych PCV

łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych

montować  w  bruzdach  ścian.  Średnice  podejść  i  spadki  według  rysunków  

i obowiązujących norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza rurą

wywiewną. Piony omurować ścianką z cegły gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi będą

zamontowane rewizje (czyszczaki). 

Przejścia  przez  ławy  fundamentowe  należy  wykonać  w  rurze  ochronnej

uszczelnionej  elastycznym  szczeliwem  wodo  i  gazo  szczelnym.  Poziome  przewody

prowadzić po ścianach i w posadce ze spadkiem pokazanym na rysunkach.  Przyłącze

kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać  z  rur  PCV Ø 160  mm na  podsypce  piaskowej.

Odprowadzenie  wód deszczowych  z  dachu  budynku rozprowadzić  po  powierzchni  lub

zagospodarować na własne potrzeby.

4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Zasilanie  w  wodę  przewiduje  się  poprzez  włączenie  się  do  istniejącej  instalacji

wodociągowej znajdującej się w budynku.

4.1. Obliczenia 

Zapotrzebowanie na wodę (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

14.01.2002r. Dz.U. Nr 8) 

Ilość osób przebywających w budynku:                    53 osób

Norma zużycia wody na osobę odwiedzającą:         15 dm3/ (MK x d)

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody:         53 x 15 = 795 dm3/ d = 0,795 m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:          0,795 x 1,5 = 1192,5 dm3/ d

Średni dobowy zrzut ścieków:                                   795 dm3/ d

4.2. Rozwiązania techniczne instalacji wewnętrznej

Projektuje  się  wykonanie  instalacji  z  rur  warstwowych  PEX/AI/PEX  (system  ze

złączami  zaprasowanymi  umożliwiający  układanie  rur  w  posadzkach  i  bruzdach

ściennych). Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścian budynku w

rurze ochronnej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki

poliuretanowej. Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu.

Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. Po montażu instalacji wody

wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla systemów z rur PE.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Źródłem ciepła w projektowanym budynku będzie istniejący kocioł gazowy o mocy

81kW, który będzie przeniesiony z pomieszczenia dawnej kotłowni. Kocioł gazowy należy

podłączyć  do  przewodu  powietrzno-spalinowego  przechodzącego  przez  dach  oraz

zakończonego systemową czerpnią pionową. W przewodzie spalinowym przeznaczonym

do  odprowadzenia  spalin  z  kotła  gazowego  należy  zamontować  wkład  kominowy

wykonany  z  blachy  stalowej  kwasoodpornej  (według  zaleceń  producenta).  Wkłady

kominowe wyposażyć w drzwiczki rewizyjne zamontowane nad posadzką obsługiwanego

pomieszczenia. Poziome przewody spalinowe między kotłem a kominem należy wykonać

z kształtek kwasoodpornych. Należy wykonać instalację gazową zasilającą kocioł z rury

stalowej DN25. 

5.1 PRZEWODY

Instalację  C.O.,  prowadzoną  w  warstwie  ocieplenia  poziomego  posadzki,

zaprojektowano z rur PEX/AL/PEX łączonych poprzez kształtki zaprasowywane. Przewody

prowadzone w podłożu  układać w otulinie  termoizolacyjnej  o  grubościach zgodnych  z

obowiązującymi  przepisami.  Instalację  prowadzone  ponad  posadzką  w  pomieszczeniu

technicznym, w którym zlokalizowany jest kocioł gazowy, należy wykonać z rur stalowych

łączonych przez spawanie.  Wszystkie rury izolować termicznie pianką poliuretanową o

grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

5.2 OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Projektuje  się  zamontowanie  grzejników  stalowych  płytowych  z  wbudowaną

wkładką  zaworu  termostatycznego  z  regulacją  wstępną  i  odpowietrznikiem.  Grzejniki

podłączone oddolnie za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z możliwością

odcięcia  i  spustu  wody.  Każdy  grzejnik  należy  wyposażyć  w  zawór  regulacyjny.

Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła,

rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzające na grzejnikach. Zawór nadmiarowo – upustowy

łączący  rurociąg  zasilający  i  powrotny  –  na  wyposażeniu  kotła.  Zawór  zabezpiecza

instalację  przed  wzrostem  ciśnienia  i  niekorzystnymi  warunkami  hydraulicznymi  w

przypadku przymknięcia części zaworów termostatycznych.

Wielkości,  typy  i  moce  grzejników  dobrane  do  strat  ciepła  poszczególnych

pomieszczeń – wg rys. rzutów i rozwinięć instalacji. Projektuje się wykonanie instalacji z

rur polietylenowych trójwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury prowadzić  w bruzdach ściennych

oraz  w  posadzce  na  styropianie,  w  rurze  ochronnej  Peschla,  lub  otulinie  z  pianki



poliuretanowej.  Grubość  wylewki  nad  otuliną  lub  rurą  Peschla  minimum  4  cm.  W

przejściach przez mury zastosować tuleje ochronne. Połączenie od kotła do  rozdzielaczy

wykonać z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki. Instalacja jest napełniana

wodą.  Instalację  należy  zinwentaryzować  w  dokumentacji  po  wykonawczej.  Próby

szczelności  instalacji  na  zimno  i  gorąco  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami

technicznymi  odbioru  instalacji.  Próbę  instalacji  przeprowadzić  przed  zamurowaniem

bruzd i zabetonowaniem posadzek. 

5.3 OBLICZENIA INSTALACJI CO

Obliczenia instalacji C.O. załączono do opracowania za opisem technicznym. 

5.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI

Instalacje należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie 6 atm 

5.5 OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku                                     10911 W

Założenia do obliczeń:

Rodzaj budynku: Użyteczności publicznej 

Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, dwuprzewodowe 

Obliczeniowa temperatura wody: 80/65,1ºC 

Strefa klimatyczna: III 

Temperatura obliczeniowa zewnętrzna -20ºC 

Działanie ogrzewania: bez przerwy z osłabieniem w nocy 

Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych) zgodnie z PN-EN ISO 6946

 

6. INSTALACJA GAZOWA

Gaz  będzie  dostarczany  do  projektowanego  budynku  poprzez  istniejące  przyłącze

gazowe,  które  wraz  z  kurkiem  głównym  i  gazomierzem  miechowym  G2,5  będzie

zainstalowane  w szafce  wentylowanej  przytwierdzonej  do  elewacji  budynku.  Instalację

wewnętrzną gazu zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie.  

Przewody  rozdzielcze  wprowadzić  do  budynku  i  prowadzić  nad  instalacją  wody  i

instalacją  elektryczną.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  rurach

ochronnych  stalowych  wypełnionych  trwale  plastycznym,  gazoszczelnym  oraz

wodoszczelnym  szczeliwem.  Uchwyty  mocujące  przewody  instalacji  gazowej  do



konstrukcji  budynku  powinny  być  niepalne.  Instalacja  gazowa  będzie  zasilać  kocioł

gazowy o mocy 81kW.

 Podejścia  pod  urządzenia  zakończyć  zaworami  odcinającymi.  Przewody prowadzić

wzdłuż ścian wewnętrznych. Odstępy miedzy uchwytami dla średnic DN15 - DN25 - nie

większe niż 1,5 m. Instalację poprowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od

urządzeń  elektrycznych.  Kocioł  gazowy  należy  podłączyć  do  zaprojektowanych

przewodów  kominowych  w  zasugerowany  na  rysunku  sposób.  Wkłady  kominowe

wyposażyć  w  drzwiczki  rewizyjne  zamontowane  nad  posadzką  obsługiwanego

pomieszczenia. Poziome przewody spalinowe między kotłem a kominem należy wykonać

z kształtek kwasoodpornych.

W  pomieszczeniu  w  którym  znajduje  się  kocioł  gazowy,  należy  zamontować

niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2, którego

dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30cm ponad poziomem podłogi

(np.  w  drzwiach)  oraz  niezamykalny  otwór  wentylacji  wywiewnej  o  powierzchni  nie

mniejszej niż 200cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.  

 Po wykonaniu instalacji dokonać prób szczelności pod ciśnieniem 0,05 MPa w ciągu co

najmniej  60  minut  oraz  pod  ciśnieniem  0,015  MPa  dla  instalacji  z  podłączonymi

urządzeniami. Przewody stalowe instalacji wewnętrznej oczyścić do II stopnia czystości i

pomalować farbą podkładową i nawierzchniową. Urządzenia gazowe należy przystosować

do spalania gazu ziemnego wysokometanowego podgrupy E (GZ-50).

Po  wykonaniu  instalacji  i  zamontowaniu  urządzeń  gazowych  prawidłowość

odprowadzenia spalin i wykonania skutecznej wentylacji pomieszczeń należy potwierdzić

opinią kominiarską.

7.WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla  zapewnienia  odpowiedniej  wentylacji  pomieszczeń  i  utrzymania  komfortu

zaprojektowano  układ  instalacji  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  w  oparciu  o  centralę

rekuperacyjną.  Jest  to  jednostka   służąca  do  dostarczania  świeżego  powietrza  do

pomieszczeń  oraz  usuwania  zanieczyszczonego  powietrza  z  którego  dodatkowo

odzyskiwane  jest  ciepło.  Centrala  posiada  możliwość  płynnej,  niezależnej  regulacji

wydajności nawiewu i wywiewu.

Powietrze będzie dostarczane do budynku poprzez czerpnię stalową ocynkowaną

okrągłą  zamieszczoną na ścianie  budynku.  Powietrze  będzie usuwane z pomieszczeń

przez  centralę  do  wyrzutni  dachowej  zgodnie  z  rysunkiem,  natomiast  w  ubikacjach

zaprojektowano  wentylatory  kanałowe  i  osobne  wywietrzniki  na  zewnętrznej  sciane



budynku.  Uzdatnione  w  Centrali  powietrze  nawiewane  będzie  bezpośrednio  do

obsługiwanych pomieszczeń z sieci kanałów rozprowadzających zlokalizowanych w części

nieużytkowej poddasza przez kratki nawiewne z przepustnicami umożliwiającymi regulację

strumienia wypływającego powietrza, automatyka centrali dostosowana do typu central i

dostarczona  przez  producenta.  Prowadzenie  kanałów  zgodnie  z  częścią  graficzną

opracowania.  Kanały  izolować  cieplnie  5  cm  wełny  mineralnej  w  płaszczu  z  blachy

aluminiowej.  Automatyka i  sterowanie  dostosowane do centrali  wentylacyjnej.  Centrale

wentylacyjne można zastosować z nagrzewnicą wodną lub elektryczną. 

8. WYTYCZNE BRANŻOWE

-Założenia elektryczne

Należy  doprowadzić  energię  elektryczną  do  napędu  silników wentylatorów,  elementów

sterowania  i  automatycznej  regulacji.  Należy  wykonać  podłączenia  do  instalacji

elektrycznej dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych zgodnie z DTR urządzenia.

Instalowanie  urządzeń  powinno odbywać  się  zgodnie  z  wytycznymi  producentów oraz

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie urządzenia wentylacyjne powinny być

wyposażone w wyłączniki  serwisowe. Przy załączeniu każdej  instalacji  powinny zostać

włączone wszystkie jej wentylatory. Silniki współpracujących ze sobą wentylatorów należy

ze sobą zblokować. 

-Założenia budowlane

Pod  centralami  i  wentylatorami  należy  ułożyć  elementy  wibroizolujące  i  poziomujące.

Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.

Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową

zabezpieczyć  do  wymaganej  odporności.  W  miejscach  przejść  instalacji  powietrznych

przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach o 5cm

większych  (z  każdej  strony)  od  wymiaru  przewodu.  Zapewnić  dostęp  do  wszystkich

elementów  regulacyjnych  instalacji  wentylacji  mechanicznej  oraz  urządzeń  w  celu

wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji. 

-Wentylacja

Kanały  wentylacyjne  muszą  mieć  gładkie  ściany,  a  wykonanie  kształtek  i  połączeń

powinno  być  wykonane  aerodynamicznie.  Na  kolanach  wentylacyjnych  mocowanie

kierownic nie powinno powodować dodatkowych oporów. Wszystkie kolana i łuki kanałów

prostokątnych  muszą  posiadać  kierownicę  powietrzną.  Wszystkie  łuki  przewodów

okrągłych wykonać jako wytłaczana  lub  5-segmentowe o  promieniu  gięcia  R=1.5D (w



wyjątkowych  sytuacjach  R=1,0D)  średnicy  kanału.  Wszystkie  instalacje  muszą  być

wykonane  w  klasie  szczelności  i  wytrzymałości  na  podciśnienie  zgodnie  ze  sprężami

wentylatorów projektowanych układów. W kanałach należy wykonać otwory rewizyjne o

wielkości i wzajemnych odległościach zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru  instalacji  Wentylacyjnych”,  wszystkie  rewizje  oznakować.  Wszystkie  kanały  i

kształtki  wentylacyjne  montować  na  zawiesiach  instalacyjnych  z  elementami

wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać podkładki z gumy. Na przejściach z

poszczególnych  stref  pożarowych  należy  zainstalować  klapy  przeciwpożarowe  na

kanałach  wentylacyjnych.  Instalowanie  urządzeń  powinno  się  odbywać  zgodnie  z

wytycznymi producentów. Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem

izolacji,  instalację  należy  poddać próbie  szczelności  celem znalezienia  i  uszczelnienia

ewentualnych nieszczelności  pozostałych po pracach montażowych,  będących źródłem

dodatkowego  hałasu.  Kanały  w  części  technologicznej  wykonać  w  wykonaniu

chemoodpornym. 

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” określonych na

podstawie PN-EN 12599.

9. UWAGI KOŃCOWE

Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych

oraz wg. „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ”

-  cz.  II  i„Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  

z Tworzyw Sztucznych” wyd.  1996r.  Wszystkie roboty należy prowadzić  przestrzegając

przepisów BHP i ppoż. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty,

aprobaty i dopuszczenia.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Całość robót związanych z budową przyłącza wod - kan wykonać zgodnie z :

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczące robot przy wykonywaniu podłoża, układania

przewodów oraz robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r

z  późniejszymi  zmianami  („Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych”)  Dodatkowo  przy  wykonywaniu  robot  korzystać  



z  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  –

Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGiK.

UWAGA:

Rysunki  oraz  części  opisowa  są  częściami  projektu  wzajemnie

uzupełniającymi  się.  Informacje  zawarte  na  rysunkach,  a  nie  ujęte  

w części opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujęte w części opisowej

należy traktować jakby były zawarte w obu.

Zmiany w opracowaniu wyłącznie za zgodą Inwestora i Projektanta.

Opracował: Autor:


