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OPIS TECHNICZNY 
 
Do projektu wewnętrznej instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania dla 
projektowanego remontu stołówki przy szkole podstawowej w Królewcu gm. Smyków. 

 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

- zlecenie inwestora 
- przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 

       -    inwentaryzacja własna 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
     
Przedmiotem opracowania są następujące instalacje: 

- instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej,  
- instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania. 

 
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT. 
Z uwagi na zakres prac remontowych i przeznaczenie pomieszczeń, instalacja wody zimnej i ciepłej 
oraz centralnego ogrzewania w tych pomieszczeniach budynku zostanie zdemontowana. Przewiduje 
się następujące rozwiązanie: 
Budynek stołówki pomieszczenia remontowane:  
Istniejącą instalację wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania tj. rurociągi poziome, piony, 
instalację odpowietrzającą i grzejniki wraz z podłączeniami do grzejników naleŜy zdemontować do 
miejsca połączenia instalacji projektowanej z istniejącą. W związku z tym dla w/w zakresu prac 
zaprojektowano nową wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania w 
remontowanych pomieszczeniach budynku. 
 
4. INSTALACJA  WODOCI ĄGOWA  
Zapotrzebowanie  wody na cele technologiczne, porządkowe i higieniczne wyniesie łącznie      
0,850 m3/dobę  w tym 0,360 m3/dobę wody ciepłej.  
Nowo projektowaną instalację wody zimnej doprowadzającą wodę do pomieszczeń remontowanych 
budynku naleŜy włączyć do istniejącej instalacji w miejscu zaznaczonym na rzucie przyziemia literą 
„A” – połączenie instalacji projektowanej z istniejącą stosując zawory odcinające.  
Zaprojektowano instalację wewnętrzną rozprowadzającą wodę do punktów czerpalnych pokazanych 
na rysunkach, z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN10  np. BORplus 
Przewody mocować do konstrukcji  budynku  za pomocą wsporników i uchwytów zapewniających 
moŜliwość swobodnego przesuwania się rury z polopropylenu w ich wnętrzu  w odległościach 
odpowiednio przewidywanych dla średnic i temperatur. 
Kompensacja nastąpi naturalnie, z wykorzystaniem projektowych zmian kierunku przewodów.  
Trasy i średnice przewodów wodociągowych  pokazano na rysunkach . Przejścia przewodów przez 
ściany i stopy wykonać w tulejach ochronnych. Przewody poziome, pionowe i podejścia do 
poszczególnych przyborów prowadzić po ścianach w bruzdach jako kryte i częściowo pod 
posadzką. Przewody wody zimnej prowadzić pod przewodami wody ciepłej ze spadkiem 
zapewniającym moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość 
odpowietrzenia. NaleŜy zapewnić izolację rur wody zimnej celem zapobiegania powstawania 
skroplin otuliną prefabrykowaną z pianki PE o gruboścach 4mm – dla przewodów montowanych w 
bruzdach ściennych. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające kulowe o 
połączeniach gwintowanych PN 10 lub z PP. Baterie do przewodów rurowych naleŜy podłączyć za 



pomocą odpowiednich łączników w ścianie – baterie ścienne. Na kaŜdym punkcie czerpalnym DN 
15 naleŜy zamontować izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węŜa  HA216. 
Rurociągi naleŜy prowadzić w  odległości  50cm przewodów elektrycznych przy prowadzeniu 
równoległym i 5cm  przy skrzyŜowaniach. Zastosować zawór zwrotny   antyskaŜeniowy  przy 
dopuszczeniu wody do instalacji centralnego ogrzewania typu CA 296 DN15 .  
MontaŜ armatury. 
Projektowaną armaturę czerpalną naleŜy montować tak, aby oś armatury pokrywała się z osią 
symetrii przyboru. Wysokość zamontowania armatury wynosi: 
- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa  - 0,25m nad górną krawędzią przyboru licząc od osi 
wylotu. 

- zawór do podłączenia dolnopłuka i złączki do węŜa – 1,0m nad posadzką. 
Przy umywalkach i zlewach naleŜy przewidzieć mydło w płynie i środek dezynfekcyjny, ręczniki 
papierowe i pojemnik. 
Całą instalację po wykonaniu - ale przed zakryciem bruzdy - naleŜy przepłukać i poddać próbie na 
ciśnienie: p = 0,9 MPa. 
 
5. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ. 
Obecnie ciepła woda jest podgrzewana z bojlera o poj. 100dm3zasilanego z trzonu kuchennego, 
bojlera nie naleŜy demontować, podłączyć do instalacji projektowanej.  
Dla potrzeb sanitarno – higienicznych i technologicznych ciepła woda uŜytkowa będzie 
przygotowywana poprzez nowy elektryczny pojemnościowy podgrzewacze wody  V = 120dm3  o 
mocy 2,0 KW szt.1, lub alternatywnie z istniejącego bojlera zasilanego z trzonu kuchennego            
o poj. 100dm3 . 
Przed podgrzewaczami tj. elektrycznym i bojlerem zaprojektowano zawory termostatyczne 
mieszające. W projektowanych podgrzewaczach temperaturę wody naleŜy ustawić na wartość       
75 – 80oC, natomiast na zaworze mieszającym na wartość 45 - 50 oC.  
Instalację ciepłej wody wykonać z rur polipropylenowych jednorodnych (PP) PN16  np. BORplus 
Trasy i średnice rur pokazano na rysunkach projektu. Rury prowadzić nad rurami wody zimnej. Całą 
instalację wody zimnej i ciepłej naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującą technologią uwzględniając 
rodzaj zastosowanego materiału.  
Zabezpieczenie podgrzewacza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa, 
ciśnienie otwarcia   Po= 5,5 bar. 
Rury izolować otuliną o współczynniku ciepła który powinien wynosić U =  0,035W/(m x K)1),       
o minimalnej grubości : 
- 20mm.- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22mm.  
- 30mm.- dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm.  
Istniejącą węŜownicę w trzonie kuchennym wraz z rurami do bojlera naleŜy zdemontować i zamontować 
nową węŜownicę i nowe  rury DN 32 łączące bojler i węŜownicę. 
 
6. INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ĘTRZNEJ. 
Odprowadzenie ścieków z kuchni jest zrealizowane poprzez istniejące przyłącza kanalizacyjne do 
istniejącego zbiornika na ścieki. 
Ilość ścieków będzie wynosić 0,810 m3/dobę.  
Istniejącą instalację w pomieszczeniach remontowanych naleŜy zdemontować i wykonać nową. 
Całość instalacji kanalizacji wewnętrznej naleŜy wykonać z  rur PVC – U HT(Q 50 ,110 i 160)  
kielichowych z uszczelką pierścieniową gumową, o średnicy i spadkach podanych w projekcie. 
Rozprowadzenie do przyborów  po ścianie w bruzdach ściennych. 
Podejścia od przyborów wykonać ze spadkiem minimum  3%  (miska ustępowa minimum 2,5% . ) 
Projektowany pion kanalizacyjny P1 naleŜy wyprowadzić ponad budynku na wysokość 80cm i 
zakończyć wywiewką  lub podłączyć do istniejącego pionu na strychu budynku który to pion 



powinien być wyprowadzony ponad dach. Stosować wpusty ściekowe podłogowe z syfonami i 
kratkami ze stali nierdzewnej, wpusty wyposaŜyć we wstępne łapacze odpadków. 
Pod zlewozmywakami w pomieszczeniu zmywalni i kuchni zaprojektowano rozdrabniacze odpadów 
(młynek koloidalny) z wyłącznikiem pneumatycznym w ilości 3 szt. np. SING – G typ 310 SD o 
mocy 1,0 KM lub równowaŜne o tych parametrach.  
UWAGA: Zlew do którego będzie montowany poszczególny rozdrabniacz musi być wyposaŜony w 
otwór odpływowy 3,5”. 
Pion projektowany naleŜy prowadzić po wierzchu ściany obudowując go lub w bruździe ściennej.  
W przypadku prowadzenia pionu w bruździe naleŜy zapewnić izolację powietrzną wokół pionu. 
Poziomy kanalizacyjne naleŜy prowadzić w bruździe lub po wierzchu ściany lecz wtedy naleŜy je 
obudować. 
Wysokość zamontowania przyborów sanitarnych: 
- umywalka - 0,75 – 0,80 m nad posadzką licząc od górnej krawędzi przyboru 
- zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 – 0,90 m nad posadzką licząc od górnej krawędzi przyboru 
 
7. INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA. 
7.1. Dane ogólne instalacji c.o. 
Istniejący budynek jest ogrzewany z istniejącego kotła znajdującego się w kotłowni w budynku 
szkoły – kocioł nie podlega wymianie.  
Istniejąca instalacja pompowa z rozdziałem dolnym – w budynku szkoły nie podlega wymianie.  
Istniejąca instalacja w budynku stołówki w pomieszczeniach remontowanych nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 i 11  podlega wymianie na nową.  
Parametry czynnika grzewczego przyjęto 70/55 1 C. 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. 
Ogrzewanie bez przerwy, lecz z osłabieniem w nocy - III strefa klimatyczna. 
 
7.2. Rurociągi i połączenia instalacji c.o. 
Istniejącą instalację do miejsca połączenia instalacji c. o. projektowanej i istniejącej, grzejniki wraz 
z podłączeniami naleŜy zdemontować i wykonać nową zgodnie z projektem. 
Instalację zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-3, Pn-20. łączonych przez zgrzewanie od 
miejsca włączenia w kotłowni do rozdzielaczy. Następnie od rozdzielaczy do grzejników z rur w zwoju 
PP stabi z wkładką AL φ 16 x 2,5.  Rozdzielacze c. o. typ RGW - w szafce wnękowej. 
Rozdzielacz naleŜy umieścić w szafce rozdzielaczowej. Rozdzielacz naleŜy wyposaŜyć w 
automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinające na króćcach przyłączeniowych. 
Połączenia z odbiornikami ciepła, instalacji z armaturą i przyrządami pomiarowymi naleŜy wykonać 
przez połączenia gwintowane. 
 
7.3. Prowadzenie przewodów. 
Rury prowadzić w posadzce na styropianie i w bruzdach ściennych w otulinie z pianki polietylenowej o 
odpowiedniej grubości. Grubość wylewki nad otuliną minimum 4 cm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  
W miejscu przejść przez przegrody nie moŜe być Ŝadnych połączeń.  
Rury zasilania i powrotne izolować otuliną o współczynniku ciepła który powinien wynosić 
U=0,035W/(m x K)1), o minimalnej grubości: 
- 20mm.- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22mm.  
- 30mm.- dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm.  
- grubość równa wewnętrznej średnicy rury- dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm.  
 
 
 



7.4. Elementy grzejne. 
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe V22 z elementami 
konwekcyjnymi z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną i 
odpowietrznikiem o wysokości całkowitej  600mm. i PV20 bez elementów konwekcyjnych z 
wyposaŜeniem jw. Rozmieszczenie poszczególnych typów grzejników, zgodnie z rysunkiem rzutu 
przyziemia  - instalacja centralnego ogrzewania 
Do grzejników zaprojektowano zawory grzejnikowe proste typ RTD-N  
z głowicą termostatyczną RTD typ 3130. Połączenie grzejników z instalacją centralnego ogrzewania 
oddolnie za pomocą zestawu przyłączeniowego z moŜliwością odcięcia i spustu wody np. RLV- KS, 
lub równowaŜne.  
Dokładna regulację poszczególnych obiegów grzejnikowych przewidziano poprzez nastawy 
poszczególnych zaworów grzejnikowych RTD – N. 
Grzejniki naleŜy mocować w n/w odległościach: 
- od ściany     - 100 mm 
- od podłogi   - 150 mm. 
 
7.5. Odpowietrzenie instalacji. 
W celu odpowietrzenia instalacji c.o. zaprojektowano poprzez ręczny zawór odpowietrzający przy 
kaŜdym grzejniku.  
 
7.6. Jakość wody w instalacji c.o. 
Jakość wody powinna być zgodna z normą PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania jakości wody” zaś ubytki wody w instalacji nie mogą przekraczać 2% 
objętości zładu instalacji rocznie.  
 
7.7. Odbiór instalacji c.o. 
Po zakończeniu montaŜu naleŜy instalację przepłukać, a następnie po uprzednim odpowietrzeniu 
poddać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu P + 0,4 MPa w ciągu 30 min,a następnie na 
gorąco poprzez ogrzewanie budynku w ciągu 72 godzin. Odbioru instalacji dokonać zgodnie z PN-
64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 
 
8. ODBIORY  I  UWAGI  KO ŃCOWE. 
Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych naleŜy wykonać zgodnie  
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych - część II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
UŜywana woda na cele technologiczne, porządkowe i higieniczne powinna być przebadana przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną.  
Ciepła woda powinna być cyklicznie poddawana dezynfekcji termicznej w celu zapobiegania 
rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella. Wyniki tych badań i protokoły dezynfekcji termicznej 
powinny być przechowywane w dokumentacji stołówki. 
Materiały uŜyte do wykonania projektowanych instalacji powinny mieć świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji moŜe wykonać osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie oraz wiedzą i 
sztuką budowlaną, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.                   

                                                                                        
Projektant…..…………………… 


