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OPIS TECHNICZNY  
do PB zamiennego  instalacji wewnętrznych wod.-kan. i ogrzewania. 

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 ciepłej, 

cyrkulacji, zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania dla remontowanych 

pomieszczeń w obiekcie w Mochowie . 

3. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Budynek posiada przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej. Zapewnienie 

ogrzewania z kotła na paliwo stałe . 

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ I CYRKULACJI.

Instalację wody zimnej wykonać z rur PP/PE do wody pitnej . Do zmian kierunku 

oraz podłączeń przyborów stosować systemowe kształtki i łączniki. Zasilanie wody z 

istniejącego przyłącza . Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym i zaworami 

odcinającymi. Przewody poziome instalacji oraz  podejścia do przyborów prowadzić  w 

ściankach i w posadzce z zastosowaniem otulin np. z tektury falistej lub wewnątrz ścianek 

systemowych. Należy zachować spadki 0,3% w kierunkach pionów. Przy przejściach 

przez ścianę stosować stalowe tuleje ochronne. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji 

wykonać jak instalację wody zimnej. Sposób prowadzenia jak dla wody zimnej. W trakcie 

montażu należy zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie przewodów biorąc pod 

uwagę rozszerzalność termiczną . Rurociągi wody ciepłej, cyrkulacji  i zimnej zaizolować 

termicznie izolacją z pianki poliuretanowej o grubościach zgodnie z Warunkami 

Technicznymi. Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej 
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prędkości przepływu, a następnie poddać je próbie szczelności i dezynfekcji zgodnie z „ 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych„ tom II – 

„ Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.  Ciepła woda z zasobnika V = 300 l.   

Obliczenie wykonano w oparciu o PN-92/B-01706 

Rodzaj przyboru Ilość (sztuk) qn  (l/s) ∑ qn  (l/s) 
Umywalka 10 0,07 0,70 
Płuczka 6 0,13 0,78 
Natrysk 3 0,15 0,45 
Zmywarka 1 0,15 0,15 
Zlewozmywak 4 0,07 0,28 
Pralka 2 0,25 0,50 
Złączka do węża 3 0,25 0,75 
Razem: ∑ 3,61 

Przepływ obliczeniowy wynosi : 

q = 0,682x∑ qn  0,45 – 0,14 = 0,682 x3,61,45-0,14 = 1,07 l/s 

5.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W obrębie pomieszczeń, do których doprowadzona została woda, wykonać  

podejścia z rur PVC typu HT kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków z 

przyborów sanitarnych poprzez istniejące piony kanalizacyjne głównym przewodem 

odpływowym na zewnątrz budynku do sieci zewnętrznej . Podejścia układać w ściankach 

systemowych ,bruzdach ścian istniejących lub w posadzce.  

6. INSTALCJA HYDRANTÓW WEWNĘTYRZNYCH

Zaprojektowano hydrant p-pożarowy HP-25 z wężem 30 m usytuowany  w 

komunikacji na parterze i piętrze. Hydrant zasilany będzie z wewnętrznej instalacji 

wodociągowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych .Rurociągi zaizolować przed 

wykraplaniem 

Na instalacji bytowej zamontować zawór pierwszeństwa gwintowany. 

Wydajność hydrantu 1.0 l/s przy ciśnieniu 2 bary. Zawór hydrantowy należy montować 

na wysokości 1,35 m nad posadzką. Należy zainstalować szafki hydrantowe naścienne 

typu HW-25-30. 
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7. INSTALACJA  C.O.

Budynek jest obiektem zaprojektowanym w technologii tradycyjnej. 

Współczynniki przenikania przez przegrody zgodnie z projektem architektury. Proponuje 

się wykonanie instalacji c.o. jako ogrzewanie grzejnikowe zasilane z  kotła na pelet  o 

mocy 25 kW z podajnikiem i  automatyką . W przypadku zastosowania kotła 

wyposażonego w  urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła ( wymiennik ) 

dopuszcza się zastosowanie dla instalacji naczynia systemu zamkniętego o pojemności  

V =25 l  zgodnie z PN- 91/B – 02414. Komin murowany wg projektu architektury i 

konstrukcji. Wentylacja grawitacyjna zgodnie z projektem architektury.

Przewidziano zabezpieczenie kotła grupą  bezpieczeństwa (w dostawie kotła) 

zgodnie z PN- 91/B – 02413. 

Sumaryczne straty ciepła obliczeniowe dla budynku wynoszą Q= 16,0 kW . Instalację 

centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 70/50 0C. Zaprojektowano obieg 

grzewczy na parter z pompy obiegowej o wydajności Q= 0,37m3/h i Hp= 1,2 mH2O i na 

piętro z pompę o wydajności Q=0,25m3/h i Hp= 1,2mH2O. Przewidziano dodatkowy 

pion na piętro, w przypadku przyszłej adaptacji pomieszczeń na strychu. Zasobnik 

wyposażyć w pompę ładującą. Zamontować pompę cyrkulacyjną.  

Instalacja rurociągów po wykonaniu musi być poddana próbie szczelności wodą 

przez 30 minut na ciśnienie Pp= 0,6 MPa. Próbę należy wykonywać tylko w 

temperaturach powyżej +50 C. Celem wykonania próby całą instalację należy napełnić 

wodą i dokładnie odpowietrzyć. Po 24 godzinach dokonać przeglądu wszystkich połączeń 

i elementów instalacji, usunąć nieszczelności następnie wykonać próbę. Do próby należy 

stosować manometry ze świadectwem legalizacji. Z próby należy sporządzić protokół. 

Próbę na gorąco należy wykonać po uruchomieniu źródła ciepła i po pozytywnej próbie 

na zimno. Próbę należy wykonywać na parametry obliczeniowe tj. przy temperaturze 

wody grzewczej +500 C. Bezpośrednio przed wykonywaniem próby budynek musi być 

ogrzewany przez min. 72 godz. 

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb ogrzewania N= 1,0 kW 

Instalację ogrzewania wykonać z rur miedzianych lub  PEX wielowarstwowych. 

Izolacja rurociągów z godnie z WT . Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki 

aluminiowe, elementowe z zaworem odpowietrzającym i odcinającym . 
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Pod kocioł wykonać fundament. 

8. ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE

- Na przejściach przewodami instalacji wod-kan przez przegrody dla średnic większych

od 4 cm, należy wykonać przepusty o odpowiedniej klasie odporności ogniowej

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu

terenu, należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

9.UWAGI OGÓLNE.

Roboty instalacyjno-montażowe 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 " 

Przed montażem instalacji sprawdzić istniejące podejścia i piony instalacji 

Wszystkie roboty montażowe prowadzić zgodnie z: 

- Przepisami BHP,

- Niniejszym opracowaniem,

- DTR urządzeń oraz instrukcjami montażu.

Opracował: 



P.B. zamienny  wewnętrznych  instalacji  przebudowy pomieszczeń  w Mochowie dz. nr 334/2 


