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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku 
szkoły w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 
Podkłady architektoniczno-budowlane 
uzgodnienia branżowe 
konsultacje z Inwestorem  
obowiązujące normy i przepisy 
DTR zastosowanych urządzeń i armatury 

2 ZAKRES OPRACOWANIA. 

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiązania projektowe wewnętrznych instalacji sanitarnych w 
przebudowywanej części budynku szkoły w Jarocinie przy ul. Szubianki 21.  

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

3.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA.  
Przybory sanitarne w przebudowywanej części szkoły zostaną zasilane w wodę z istniejącej 
instalacji wodociągowej. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest z istniejącej kotłowni gazowej. 
Na instalacji wody  zimnej i ciepłej zamontować zawory odcinające. Instalację wody zimnej, 
ciepłej rozprowadzono w posadzkach oraz  bruzdach ściennych. Instalację doprowadzić do 
projektowanych przyborów sanitarnych. Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod 
tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania 
naprężeń w przewodach. Baterie do umywalek, zlewozmywaków np. typu Clivia firmy 
CosmoLine. Przy podejściach do baterii umywalkowych zamontować kształtkę tzw. nypel 
łącznikowy ∅ 15 mm, a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 mm. 
Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm 
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach. Wszystkie 
przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PCW 
większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  
Średnice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych 
przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu 
dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach PP. Przy montażu instalacji wodociągowej 
zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania 
przyborów sanitarnych. 
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Izolacja termiczna 
 
Przewody c.w. izoluje się termicznie przed utratą ciepła, a wody zimnej przed podgrzewaniem 
się wody i roszeniem. W przypadku przewodów układanych pod tynkiem izolacja pełni również 
funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, 
zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów. Izolację wykonać z otuliną 
np. Thermaflex Thermacompact S 
Wszystkie rurociągi wody ciepłej należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 
100oC i współczynniku przewodności cieplnej  λ= 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej 
tabelki:  
      

Średnica 
wewnętrzna 
rurociągu 

Grubość izolacji dla materiału o 0,035 
W/mK 
[mm] 

do 22mm 20 
od22mm do 

35mm 
30 

od 35mm do 
100mm 

Taka grubość izolacji jaka jest średnica 
wewn. rurociągu 

 
Próby i odbiór instalacji 
 
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  
- prawidłowości wykonania połączeń,  
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą 
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od 
ciśnienia roboczego. Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  

3.2 KANALIZACJA SANITARNA.  
Ścieki socjalno – bytowe z projektowanych przyborów sanitarnych odprowadzane będą do 
istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Przybory wg wytycznych Inwestora. W projekcie 
zaproponowano armaturę np. firmy CosmoLine. Podejścia do przyborów prowadzone są w 
bruzdach ściennych lub bezpośrednio z posadzki. Instalację kanalizacji sanitarnej należy 
wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego 
produkcji "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe 
uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Rur kanalizacyjnych nie 
obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy fundamentowe) wykonać w 
tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 

3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE.  
W projektowanych pomieszczeniach projektuje się dodatkowe 2 grzejniki ze względu na nowy 
podział. Projektowane grzejniki podłączyć do istn. pionów c.o. Instalację rozprowadzającą do 
grzejników wykonać z rur z tworzywa sztucznego np. TECE z wkładką aluminiową 
stabilizującą; instalację prowadzić w, bruzdach ściennych. Podejścia do grzejników typ V od 
dołu. Grzejniki przyjęto płytowe, stalowe np. firmy CosmoNova. Każdy grzejnik posiada 
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możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna 
obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych. Regulacja 
temp. pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. 
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników automatycznych montowanych w 
najwyższych punktach instalacji oraz odpowietrzników montowanych w grzejnikach. Instalację 
izolować termicznie izolacją np. Thermaflex z osłoną zapobiegającą wnikaniu wilgoci i odporną 
na korozyjne działanie betonu. Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień. 
Na głównych ciągach instalacji wykonać punkty stałe P.S. oraz kompensacje U-kształtowe. 

4 UWAGI OGÓLNE. 

Realizację robót prowadzić: 
- zgodnie z niniejszym projektem,  
- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,  
- zgodnie z  “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych cz. II ” - Instalacje sanitarne i przemysłowe", a także "wytycznymi 
projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi" opracowanymi przez 
WOZG,  

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. a także zgodnie z instrukcjami 
montażu producenta rur i urządzeń. 

Bibliografia  
1. “Instalacje gazowe” Cobo - Profil Warszawa.  
2. “Instalacje i urządzenia gazowe” Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG Wa-wa. 
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. Ustaw nr 75 z 2002) z 

późniejszymi zmianami.  
4. Prawo budowlane Dz. Ustaw nr 89 z 1994 z późniejszymi zmianami. 
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Oświadczenie projektanta 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst 

jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 

oświadczam, że projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych w przebudowywanej 

szkole w Jarocinie przy ul. Szubianki 21 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

         
 
        ............................................... 
             podpis projektanta 
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