
 

OPIS  TECHNICZNY 
  
do projektu  technicznego instalacji  sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku 
dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. 
 
1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• zlecenie  Inwestora 
• Projekt  architektoniczno - budowlany    
• obowiązujące  przepisy  i normatywy 

 

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Opracowanie  obejmuje swoim  zakresem    instalacje : 
• centralnego  ogrzewania 
• wody  zimnej i ciepłej 
• kanalizacji  sanitarnej  

 
3. DANE  OGÓLNE 

Zasilanie budynku w ciepło przewiduje się z projektowanej kotłowni na paliwo stałe.  
Budynek zaopatrywany będzie w wodę  z sieci wodociągowej poprzez istniejące  przyłącze 
wodociągowe , odprowadzenie ścieków projektuje się poprzez włączenie do istniejącego 
przyłącza kanalizacyjnego.  
 
4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektuje się wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejące piony kanalizacyne, 
podejścia oraz urządzenia należy zdemontować.  
Odprowadzanie ścieków z budynku poprzez instalację kanalizacji sanitarnej do studzienki 
rewizyjnej o średnicy ø425 PE, a następnie istniejącym przykanalikiem do sieci kanalizacji 
sanitarnej.  
Poziomy inst. kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PCV o połączeniach na uszczelkę,  o 
średnicach i spadkach podanych na rysunkach. Poziomy układać pod posadzka na podsypce 
piaskowej. Rzędne poziomów kanalizacyjnych podano w części rysunkowej opracowania.  
Piony oraz podejścia odpływowe od przyborów projektuje się z rur kanalizacyjnych z PCV 
łączonych na uszczelkę. Uzbrojenie pionów stanowić będą rewizje , rury wywiewne oraz za-
wory napowietrzająco - odpowietrzające. Piony oraz podejścia do urządzeń prowadzić w mia-
rę możliwości w bruzdach ścian. Piony których nie można prowadzić w bruzdach należy obu-
dować zgodnie z wytycznymi branży arch.-konstr.  
Projektuje się zamontowanie następujących przyborów sanitarnych: 
- muszle ustępowe (compact lub „dolnopłuk”)   szt. 2 
- umywalki wiszące     szt. 3 
- natryski       szt. 1 
- zlewozmywak 2-komorowy    szt. 1 
- zlew blaszany       szt. 1                                                                          
Rodzaj przyborów sanitarnych w pomieszczeniach przed zakupem uzgodnić z inwestorem. 
Przed zasypaniem poziomu kanalizacji  sanitarnej należy dokonać próby szczelności ułożone-
go rurociągu. 



Kanalizację  sanitarną  w  budynku  należy  układać  przed  innymi  instalacjami (centralnym  
ogrzewaniem  i  wodą) , celem  wyeliminowania  kolizji. 
Przejścia przewodów przez stropy i  ściany  nośne  prowadzić  w  rurach  ochronnych,  
a przestrzeń pomiędzy rurami  wypełnić  masą  plastyczną  nie  działającą  korozyjnie na rurę. 
 
5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ. 

Budynek zaopatrywany będzie w wodę  z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze 
DN25.  W związku z rozbudową budynku projektuje się częściowy demontaż istniejącego 
przyłącza i wymianę istniejącego przyłącza  na nowe przewody.  
Do  pomiaru  zużycia wody zimnej   przewidziano  wodomierz  skrzydełkowe  JS 2,5  do  
wody  zimnej  o  średnicy  φ 20. Wodomierz  należy  zamontować  na poziomie parteru  , bez-
pośrednio  po  wejściu    przyłącza  do budynku.  Przed  i  za  wodomierzem i za zaworem 
antyskażeniowym   należy  umieścić  zawory  kulowe. 
Instalację wodną projektuje sie z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych Pex-Xc/Al./PE 
lub podobnych prowadzone w  bruzdach ściennych.  
Prowadzenie  przewodów  pokazano  na  rzutach  poszczególnych  kondygnacji. 
Średnice  poszczególnych  działek  dobrano  wg  normatywnego  wypływu  wody , który  
przyjęto  zgodnie  z  Polską  Normą  „Instalacje  wodociągowe”  PN-90/B-01706. 

 
Jako  punkty  poboru  zaprojektowano  : 

• baterie  umywalkowe i zlewozmywakowe 
• zawory  odcinające  do  płuczek  ustępowych 
• zawory ze złączką do węża 

 
Trasę  prowadzenia  poziomów , średnice  oraz  rozmieszczenie  pionów  pokazano w  części  
rysunkowej. Przewody prowadzić jako kryte w bruzdach ścian lub warstwie podposadzkowej. 
Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  -  ściany  i  stropy  należy  wykonać  w  
tulejach  ochronnych. Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  należy  wykonać  próbę  
szczelności  instalacji  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  instalacji.  Po  prze-
prowadzeniu  próby  ciśnieniowej  instalację  należy  przepłukać  w  celu  usunięcia  zanie-
czyszczeń  montażowych. 
 
6. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej projektuje się poprzez pionowy (lub poziomy) zasob-
nik cwu o pojemności V = 150l , z zamontowaną grzałką elektryczna na okres letni. Zasilanie 
wężownicy podgrzewacza z kotła c.o. 
Instalację wewnętrzną c.w.u. projektuje się z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych 
Pex-Xc/Al./PE lub podobnych prowadzone w bruzdach ściennych. Przewody  c.w.u. prowa-
dzić  równolegle  z  przewodami  instalacji wody zimnej. Trasę  prowadzenia  przewodów  i  
średnice  pokazano  w  części  rysunkowej.  Przewody   należy  ocieplić  otulinami  z  pianki  
poliuretanowej  o  grubości  30 mm. 
Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  należy  wykonać  próbę  szczelności  instalacji.  Po  
przeprowadzeniu  próby  ciśnieniowej  instalację  należy  przepłukać  w  celu  usunięcia  za-
nieczyszczeń  montażowych.  
 
 
 



7. INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 

Instalację  centralnego  ogrzewania  zaprojektowano  w  oparciu  o  obliczenia  zapotrzebowa-
nia  ciepła  wg  PN-94/B-03406  dla  III  strefy  klimatycznej    [ tz=-20

oC] wg  PN- 82/B-
2403.  Temperaturę  ogrzewanych pomieszczeń  przyjęto  wg  PN-82/B-2402,  a  nieogrzewa-
nych  wg  PN-82/B-2403.  
Straty ciepła na ogrzewanie i wentylację wynoszą Qc.o. = 10,30 kW 
 
Projektuje się instalację c-o pompową w systemie otwartym o parametrach 80/60o C.  
 
Projektuje się pompę elektroniczną o parametrach : 

                                                          G = 0,25 m3/h 
∆Pc.o. = 20,0 ÷ 30 kPa 

 
Jako źródło ciepła projektuje się kocioł na paliwo stałe z podajnikiem (ekogroszek) zlokali-
zowany w pomieszczeniu kotłowni o wydajności: 

 
Q = 18,0 ÷ 24,0 kW  

 
Kocioł pracował będzie na potrzeby instalacji c.o. oraz podgrzewu cwu w zasobniku pojem-
nościowym V = 150l.  
Zabezpieczenie kotła grzewczego projektuje się zgodnie z PN-91/B-02413 „Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego”: 
- naczynie wzbiorcze typu A o poj. użytkowej 11,0 dm3 , poj. całkowita 15 dm3  
- rura bezpieczeństwa ø32 mm 
- rura wzbiorcza  ø32 mm 
Naczynie wzbiorcze należy zamontować na poddaszu nieużytkowym i zaizolować pianką PE.  
 
Rozprowadzenie inst. c.o. projektuje się wykonać rurami wielowarstwowymi z tworzyw 
sztucznych Pex-Xc/Al./PE lub podobnym. Wszystkie podejścia zasilające grzejniki wykonać z 
rur danego systemu  prowadzonych w peszlu ochronnym o średnicy większej od średnicy ze-
wnętrznej rury o min. 4 mm. Przed zakryciem rur w bruzdach wykonać próby ciśnieniowe na 
zimno projektowanej instalacji. Poziomy c.o. (przewody rozdzielcze) należy zaizolować ter-
micznie otulinami z pianki PUR o gr. 30 mm w płaszczu z folii PVC.  
Jako  elementy  grzejne  przewidziano grzejniki  płytowe z  wbudowanymi  zaworami oraz 
grzejnik łazienkowy. 

 
Moc i typ poszczególnych grzejników podano na rysunkach inst. c.o. Przy grzejnikach zapro-
jektowano zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi. Grzejniki posiadają już wbudo-
wane wkładki zaworowe z  nastawami wstępnymi ( bez głowic). Głowice termostatyczne na-
leży do tych zaworów skompletować jako wyposażenie dodatkowe. Odpowietrzenie  instalacji  
przewidziano  poprzez  odpowietrzniki , w  które  wyposażone  są grzejniki. 
 
Przewody  rozprowadzające instalację  c.o. prowadzić w bruzdach ściennych, w posadzce, 
częściowo nad posadzką i pod stropem – wg części graficznej. 
W pomieszczeniu świetlicy projektuje się ogrzewanie podłogowe o parametrach 50/35 o C. Na 
przewodzie zasilającym instalację grzejnika podłogowego w kotłowni zamontować należy 
termostatyczny zawór mieszający DN20. Ogrzewanie podłogowe wykonać w technologii z 
rurami wielowarstwowymi z tworzyw sztucznych Pex-Xc/Al./PE lub podobnym.   



 
Po  zakończeniu  prac  montażowych  instalacje  należy  dokładnie  przepłukać  i  poddać  
próbie  szczelności  na  zimno.  Następnie  poddać  instalację  próbie  na  gorąco. 

 
8. WENTYLACJA 

Kotłownia 
Nawiew grawitacyjny poprzez kanał typu „Z” o średnicy 160mm. Dolna krawędź 50cm nad 
posadzką. Wywiew grawitacyjny kanałem ceramicznym systemowym 10x26 cm wg opraco-
wania arch.-konstr. 
 
Pomieszczenia WC 
Nawiew do pomieszczeń WC poprzez poprzez infiltrację przez kratki kontaktowe w 
drzwiach. Wywiew poprzez wentylację wywiewną grawitacyjną kanałami ceramicznymi wg 
opracowania arch.-konstr. . Dodatkowo projektuje się wentylatory domowe zamontowane na 
wlotach do kanałów wywiewnych. Sterowanie wentylatora poprzez włącznik oświetlenia z 
opóźnieniem czasowym  wg opracowania branży elektrycznej. 
Ilość powietrza wentylacyjnego przyjęto w wysokości: 

• 50 m3/h na miskę ustępową 
• 25 m3/h na pisuar 

 
9. UWAGI 

 
• Całość instalacji  należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykony-

wania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II oraz według instrukcji mon-
tażu określonych przez producenta. Wykonawca  nie może  wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentacji , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie użyte mate-
riały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, lub ocenę zgodności, zgod-
nie z ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny być 
przedstawione komisji odbierającej roboty budowlane. 
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