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OPIS TECHNICZNY  
do PB  instalacji wewnętrznych wod.-kan.  i c.o. 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

♦ zlecenie inwestora, 

♦ ustawa z dnia 07.07.94. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94, poz.414) 

♦ rozporządzenie z dnia 12.04.2002 Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

♦ obowiązujące normy i przepisy, 

 

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych wody zimnej, ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania dla modernizowanego obiektu wielofunkcyjnego 

na  część usługową ( Ŝłobek ) i mieszkalna przy ul. Moniuszki w Białej.  

 

3. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

W obrębie działki zlokalizowane uzbrojenie w media . Budynek wyposaŜony w 

przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz instalacje wewnętrzne , które naleŜy 

zdemontować. 

 

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ ,CIEPŁEJ I CYRKULACJI. 

Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych typu PPI z atestem dla 

wody pitnej z zastosowaniem połączeń systemowych. Do zmian kierunku oraz podłączeń 

przyborów stosować systemowe kształtki i łączniki. Zasilanie wody z wewnętrznej 

instalacji wodociągowej. Zamontować wodomierz JS 2,5  z zaworami odcinającymi i 

zaworem antyskaŜeniowym EA-RV 277 . Przewody poziome instalacji oraz podejścia do 

przyborów prowadzić w posadzce z zastosowaniem otulin np. z tektury falistej lub 

wewnątrz ścianek systemowych .NaleŜy zachować spadki 0,3% w kierunku przyłącza. 

Przy przejściach przez ścianę stosować tuleje ochronne. Woda ciepła na potrzeby bytowo-

gospodarcze przygotowana będzie w kotle na ekogroszek z zasobnikiem o poj. V=300l 

wyposaŜonym w grzałkę elektryczną N= 3,0 kW.  

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych typu PP3 dla wody 

pitnej z atestem. Sposób prowadzenia jak dla wody zimnej. W trakcie montaŜu naleŜy 
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zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie przewodów biorąc pod uwagę 

rozszerzalność termiczną . Rurociągi wody ciepłej i zimnej zaleca się zaizolować 

termicznie izolacją z pianki poliuretanowej o grubościach zgodnie z Warunkami 

Technicznymi. Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać płukanie wodą o moŜliwie duŜej 

prędkości przepływu, a następnie poddać je próbie szczelności zgodnie z „ Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych - COBRTI” oraz badaniom w 

WSSE. 

Obliczenie zapotrzebowania na wodę wykonano w oparciu o PN-92/B-01706: 

 

Rodzaj przyboru Ilość (sztuk) qn  (l/s) ∑ qn  (l/s) 
Umywalka 7 0,07 0,49 

Zlewozmywak 4 0,07 0,28 

WC 3 0,13 0,39 

Natrysk 2 0,15 0,30 

Wanna 1 0,15 0,15 

Pralka 2 0,25 0,50 

Zmywarka 3 0,15 0,45 

Razem:   ∑2,56 

 

Przepływ obliczeniowy wynosi: 

                           q = 0,682x(∑ qn ) 0,45 – 0,14 = 0,682 x2,56,45-0,14 = 1,,11 l/s 
 

5.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest z rur i kształtek PVC 

kielichowych klasy „S” np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk. 

W obrębie pomieszczeń, do których doprowadzona została woda, znajdują się podejścia 

(wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umoŜliwiające 

odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych poprzez główny przewód odpływowy 

do sieci zewnętrznej . Szczyt pionu zakończony jest rurą wywiewną w systemie WAVIN , 

wyprowadzoną 0,5 m ponad krawędź dachu. Końcówki pod umywalką zakończyć 

zaworem odpowietrzającym Durgo. Po zmontowani instalacji naleŜy sprawdzić 

szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 

 

6.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

Proponuje się wykonanie instalacji c.o. pompowej systemu zamkniętego. Przeliczenie 

bilansu ciepła poszczególnych pomieszczeń, obliczenia hydrauliczne, dobór średnic , 

dobór grzejników, wykonano za pomocą programu komputerowego INSTERM: 
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- instalacja z rur miedzianych WiCU, 

- medium grzewcze stanowi woda o parametrach 70/55˚C, 

- grzejniki płytowe Radson wyposaŜone w ręczne zawory odpowietrzające, 

- zawory termostatyczne Danfoss  z nastawą wstępną, 

- temperaturę zewnętrzna przyjęto -20˚C, zaś temperaturę wewnętrzną zgodnie z 

Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Woda na potrzeby c.o. i ciepłej wody będzie przygotowana w  kotle KTM na ekogroszek 

o mocy 25 kW z zasypem oraz  zasobnikiem o pojemności 300 l z grzałką elektryczną. 

Kocioł wyposaŜony  jest w armaturę zabezpieczającą  -  wyposaŜenie w węŜownicę 

schładzającą oraz zawór bezpieczeństwa dopuszcza stosowanie zabezpieczenia 

naczyniem wzbiorczym systemu zamkniętego wg PN-EN12898 oraz w automatykę i 

sterowanie.  Kocioł zlokalizowany jest w pomieszczeniu gospodarczym w piwnic , w 

którym naleŜy zapewnić wentylację grawitacyjną . Nawiew kanałem typu „Z” 300x150. 

Spaliny odprowadzane kominem systemowym typu Schidel Rondo-Plus ponad dach 

budynku ( wg PB architektury ) z kanałem wywiewnym grawitacyjnym. Instalacje 

centralnego ogrzewania naleŜy poddać próbie szczelności oraz zabezpieczyć izolacją 

termiczną zgodnie WT. Grzejniki w pomieszczeniach Ŝłobka naleŜy zabezpieczyć osłoną 

aŜurową . W przypadku braku węŜownicy schładzającej naleŜy stosować zabezpieczenie 

systemu otwartego wg PN-91/B-02413. 

Dyspozycje montaŜowe. 

Rozprowadzenie wszelkich instalacji wykonać wg części rysunkowej. Przewody do 

instalacji c.o. wykonać z rur miedzianych ( dopuszcza się stosowanie innego systemu rur 

zachowując odpowiednie średnice oraz obliczenia hydrauliczne). Rury naleŜy izolować. 

Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą automatycznych zaworów 

odpowietrzających, które naleŜy umieścić na końcówkach  jak równieŜ poprzez ręczne 

zawory odpowietrzające umieszczone fabrycznie przy kaŜdym grzejniku. 

Aby uzyskać pełną regulację , prócz regulatora temperatury zamontowanego w wybranym 

przez uŜytkownika pomieszczeniu przewiduje się dodatkową regulację za pomocą głowic 

termostatycznych np. firmy Danfoss. Przed dokonaniem wstępnej nastawy naleŜy 

instalację dokładnie przepłukać, przeprowadzić próbę na zimno i na gorąco. 

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. wynosi Q= 17,4 kW. Zapotrzebowanie energii 

elektrycznej N = 4,0 kW .Zestawienie urządzeń  grzewczych wg części rysunkowej. 
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7. INSTALACJA WENTYLACJI 

Pomieszczenia wyposaŜone w wentylację grawitacyjną wywiewną oraz 

nawiewniki okienne higrosterowalne. Odpowiednie załoŜenia wymiany powierza wg PB 

architektury. 

 

8.UWAGI OGÓLNE. 

Roboty instalacyjno-montaŜowe wykonać zgodnie z projektem oraz z „Warunkami 

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

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7,   opracowanie 

COBRTI INSTAL  Warszawa. 

Zastosowane w projekcie materiały i wyroby przewidziane do wbudowania muszą  

być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r oraz uzupełniającymi do Ustawy 

rozporządzeniami i obwieszczeniami wydanymi przez Ministra Infrastruktury " 

Wszystkie roboty montaŜowe prowadzić zgodnie z: 

- Przepisami BHP, 

- Niniejszym opracowaniem, 

-     DTR urządzeń oraz instrukcjami montaŜu. 

         Opracował: 


