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Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.w., centralnego
ogrzewania i wspomaganej wentylacji grawitacyjnej dla przebudowy
i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie
– działka nr 79/2 – obręb 0015 Janowszczyzna
gmina Sokółka
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa
2. Materiały do opracowania
- projekt budowlany architektoniczny rozbudowy szkoły podstawowej z określeniem
funkcji pomieszczeń
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- inwentaryzacja szkicowa dostępnych elementów instalacji sanitarnych
- obowiązujące normy i normatywy
3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wod.-kan.,
ciepłej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w
pomieszczeniach
przedszkolnych
rozbudowywanej
szkoły
podstawowej
w
Janowszczyźnie. W sanitariatach przedszkola projektuje się wentylację za pomocą
wentylatora dwubiegowego, natomiast w sanitariatach szkoły wentylatory łazienkowe
jednobiegowe.
W zakresie niniejszego opracowania ujęto również w/w instalacje dla zmienionej
lokalizacji pomieszczeń sanitarnych.
W/w instalacje zaprojektowano w nawiązaniu i z wykorzystaniem istniejących instalacji
w istniejącym budynku szkoły podstawowej.
4.0 Opis projektowanych instalacji wod. – kan. i c.w.
4.1 Instalacja wody zimnej
Woda zimna do sanitariatów szkoły projektowanych w zmienionej lokalizacji oraz do
pomieszczeń sanitarnych przedszkola zlokalizowanych przy projektowanych salach zajęć
doprowadzona będzie od istniejącej instalacji w budynku szkoły.
Zakres projektowanych instalacji koniecznych do wykonania pokazano w części graficznej
opracowania. W obrębie zmian linią cienką wrysowano przewody istniejące natomiast
grubą przewody projektowane. Projektowane przewody wody zimnej prowadzone pod
stropem i po wierzchu ścian (do zabudowania) wykonać z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 typ średni łączonych przy pomocy kształtek gwintowanych
uszczelnianych pakułami zwilżanymi pokostem.
Instalację wody zimnej prowadzoną w bruzdach ściennych lub w posadzce
doprowadzającą wodę do poszczególnych przyborów wykonać z rur wielowarstwowych o
średnicy dn20 o połączeniach przy użyciu złącz zaprasowywanych. Przewody
rozprowadzające układać w posadzce. Przewody rozprowadzające i podejścia do baterii
należy układać w izolacji Thermacompact gr. 6mm. Podejścia do baterii i zaworów
czerpalnych wykonać w bruzdach. Zastosowane przewody powinny posiadać atest
zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Jako armaturę
stosować baterie wodooszczędne stojące z wylewkami zaopatrzonymi w perlatory. Baterie
umywalkowe stojące połączyć z przewodami zasilającymi z zastosowaniem zaworów
odcinających i wężyków elastycznych w oplocie metalowym.

4.2 Instalacja wody ciepłej
Istniejący budynek szkoły nie jest wyposażony w przygotowywaną centralnie instalację
ciepłej wody. Jest ona przygotowywana lokalnie w pogrzewaczach pojemnościowych
zasilanych energią elektryczną.
Dlatego dla projektowanych sanitariatów szkolnych oraz sanitariatów przedszkola
przewiduje się także przygotowanie ciepłej wody w pojemnościowych ciśnieniowych
podgrzewaczach ciepłej wody.
Dla pomieszczeń sanitariatów szkoły przyjęto podgrzewacz pojemnościowy zlokalizowany
w łazience dla osób niepełnosprawnych o następującej charakterystyce:
- pojemność -60 litrów
- moc grzałki 1.5kW, nap. zasilania 230V
- zakres regulacji temperatury – 30 – 80oC
- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ½”
Dla sanitariatów przedszkola projektuje się 2 podgrzewacze elektryczne zbiornikowe
pojemnościowe montowane poziomo o następującej charakterystyce:
- pojemność – 100 litrów
- moc grzałki 2.0 kW, nap. zasilania 230V
- zakres regulacji temperatury – 30 – 80oC
- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ½”
- wymiary: długość – 1007 mm, średnica 450mm
Podgrzewacze zainstalować zgodnie z instrukcja producenta. Przy wszystkich
podgrzewaczach zamontować zawory bezpieczeństwa będące kompletnym ich
wyposażeniem. .
Dla łazienek uczniowskich do umywalek doprowadzić tylko wodę ciepłą o obniżonej
temperaturze przez mieszacz Dn20. W łazience niepełnosprawnych i nauczycieli ciepłą
wodę doprowadzić do umywalki i natrysku przed zmieszaniem.
W łazienkach przedszkolnych ciepłą wodę do umywalek i natrysków doprowadzić przez 2
odrębne mieszacze.
Ciepła woda rozprowadzana jest trasami równoległymi do przewodów wody zimnej.
Przewody rozprowadzające c.w. pod stropem i po wierzchu ścian wykonać z rur stalowych
z pogrubioną powłoką cynkową wg. TWT-2 typ średni łączonych na gwint. Połączenia
gwintowane uszczelnić pakułami zwilżanymi pokostem. Przewody wody ciepłej
prowadzone w posadzkach, przewody zasilające przybory sanitarne w sanitariatach oraz
przewody prowadzone w bruzdach wykonać z rur jak dla wody zimnej lecz z
zastosowaniem przewodów przeznaczonych do wykonywania instalacji wody ciepłej z rur
wielowarstwowych dn20. Połączenia w/w rur jak dla wody zimnej.
Przewody prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach na podejściach do umywalek
zaizolować ciepłochronnie otulinami izolacją Thermacompact o grubości 6 mm.
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych od projektowanych przyborów do
istniejącej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z:
- leżaki i piony z rur kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych na typowe
uszczelki gumowe
przewody odpływowe w łazienkach szkolnych i łazienkach przedszkola z rur i
kształtek PVC o połączeniach na systemowe uszczelki gumowe
Przewody odpływowe – leżaki kanalizacyjne zaprojektowano pod posadzką parteru.
Projektowany leżak kanalizacyjny należy podłączyć do istniejącego kanału żeliwnego w
korytarzu poprzez zamontowanie trójnika żeliwnego i nasuwkę. Na projektowanym
odgałęzieniu zainstalować kształtkę przejściową do połączenia z leżakiem PVC.
Odpowietrzenie pionów projektuje się za pomocą rur wywiewnych wyprowadzonych nad
dach budynku.

Na każdym pionie należy zainstalować rewizję.
Przybory sanitarne wg. wyposażenia zawartego w projekcie branży architektonicznej i
technologicznej.
Wysokość montażu urządzeń od podłogi w sanitariatach dla dzieci:
- umywalka dla dzieci
- 0,50 ÷ 0,60m
- miska ustępowa wisząca dla dzieci lub compact - 0,35m
5.0. Opis instalacji centralnego ogrzewania
5.1 Źródło dostawy ciepła
Ciepło dla potrzeb budynku dostarczone będzie z istniejącej kotłowni na paliwo stałe
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
5.2 Opis instalacji centralnego ogrzewania
W części dobudowywanej budynku szkoły projektuje się ogrzewanie wodne o
temperaturze 70/50OC w układzie dwururowym i obiegiem wymuszonym pracą pompy.
Obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla IV-tej strefy klimatycznej,
tj.-22OC zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku
zgodnie z DZ.U. Nr 75. Współczynniki przenikania ciepła „U” dla przegród budowlanych
obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepła wg PN-EN 12831.
Suma strat ciepła:

Qc.o. = 18.7 kW
Hinst. = 18.5 kPa

5.3 Materiał i prowadzenie przewodów
Przewody zasilające szafkę rozdzielaczową od istniejących przewodów
zlokalizowanych w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN/H-74244
łączonych przez spawanie.
Instalację centralnego ogrzewania od szafki rozdzielaczowej do poszczególnych
grzejników zaprojektowano w układzie trójnikowo rozdzielaczowym z rur PE-Xc.
Średnice przewodów i ich obciążenia cieplne opisano na rzutach. Przewody układać w
izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej gr. 6mm. Przy rozprowadzaniu rur do grzejników
w podłodze unikać układania rur w linii prostej; należy stosować łagodne łuki.
Podejścia do grzejników typu V z wbudowanym zaworem wykonać „ze ściany” za pomocą
kolanek z pierścieniem nasuwanym, z rurą miedzianą ø15, ze wspornikiem zespolone np.
f-my Kan-therm.
5.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe płytowe np. „Profil V” zasilane od dołu ze ściany
Grzejniki powinny być wyposażone w odpowietrzniki.
5.5 Armatura
Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe o parametrach: ciśn. 6atm, temp.
100oC. Zawory odcinające montować na połączeniach rozłącznych (śrubunki).
Na przewodzie zasilającym szafkę rozdzielaczową projektuje się zawór równoważący
natomiast na przewodzie powrotnym zawór różnicy ciśnień.
Dodatkowo na istniejącym przewodzie zasilającym w pomieszczeniu kotłowni projektuje
się zawór równoważący umożliwiający regulację obiegów istniejących i obiegu
grzewczego projektowanego. Lokalizacja w/w zaworów regulacyjnych wg. części
graficznej opracowania w pomieszczeniu kotłowni w poziomie piwnic.
Grzejniki zaworowe „Profil V” winny być wyposażone fabrycznie we wkładkę zaworową
standardową.

Grzejniki „V” łączyć do instalacji za pomocą kątowej armatury przyłączeniowej.
Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.
5.6 Odwodnienie i odpowietrzenie
Przy odwodnieniu montować zawory kulowe gwintowane. W najwyższych punktach
instalacji należy zainstalować automatyczne odpowietrzniki. Każdy grzejnik powinien być
wyposażony w odpowietrznik. Jeżeli zaistnieje konieczność odwodnienia instalacji z rur
prowadzonych w posadzce, opróżnienia jej z wody można dokonać przedmuchując
sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników.
5.7 Regulacja instalacji
Regulację instalacji projektuje się poprzez zawory termostatyczne montowane
przy grzejnikach, zawory regulacyjne i zawór różnicy ciśnień. Wielkość nastaw zaworów
termostatycznych określono przy każdym grzejniku na rzutach. Wstępną nastawę ustawia
wykonawca.
5.8 Próby i izolacja instalacji
Przed dokonaniem nastawy zaworów należy instalację kilkakrotnie przepłukać
wodą o prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić dla przewodów stalowych
rozprowadzających próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco /po uruchomieniu
źródła ciepła/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody rozprowadzające w
piwnicy i piony w szachtach zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną.
Grubości izolacji:
− przewody stalowe ø32
- 30 mm
− przewody tworzywowe montowane w posadzce
- 6mm
Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.o. należy oczyścić szczotkami
stalowymi do 3 st. czystości i 2-krotnie pomalować.
Przed zabetonowaniem rur wielowarstwowych należy wykonać próbę szczelności
przy ciśnieniu 0.6MPa. Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia
spowodowane ciśnieniem podczas próby szczelności mogą występować skoki ciśnienia.
Próbę należy przeprowadzić, jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w
okresie 30min. wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach, co 10min. Próba
zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i winna trwać 2 godziny. Podczas próby
szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Podczas betonowania
rury powinny pozostać pod ciśnieniem 0.3 MPa. Próbę szczelności inst. c.o. wykonać
ściśle wg. wytycznych przyjętej technologii wykonywanej instalacji.
6. Opis ogólny wentylacji.
W pomieszczeniach rozbudowywanej szkoły projektuje się wentylację grawitacyjną
i wentylację grawitacyjną wspomaganą w salach przedszkolnych.
Ilość powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto jako 1 wym/h, a w salach
przedszkola 15m3/h na dziecko. W sanitariatach 50 m3/h x miska ust. Nawiew świeżego
powietrza do pomieszczeń zajęć dzieci w przedszkolu projektuje się za pomocą
nawietrzaków okiennych hygrosterowalnych.
Do wywiewu powietrza z każdej sali zabaw dla dzieci w ilości 300 m3/h projektuje się
wentylację wspomaganą za pomocą 3 nasad kominowych Turbowent Dn150 z podstawą
dachową otwieralną. Nasady zamontować na kanałach wentylacyjnych wykonanych wg.
projektu architektury. Na kanałach wentylacyjnych pod stropem zamontować kratki z
żaluzjami umożliwiającymi regulację ilości wywiewanego powietrza.
Wywiew powietrza z z łazienek przedszkola za pomocą wentylatorów dwubiegowych o
wydajności 100/60 m3/h zamontowanych w obudowach nadtynkowych.

Przy wentylatorach montować przełączniki prędkości obrotowej umożliwiające zmianę
wydajności wentylatorów w zależności od potrzeb. Praca wentylatorów z wydajnością
niższą - ciągła. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitariatów przez kratkę kontaktową
w drzwiach oraz dodatkowo przez kratki kontaktowe o wymiarach 20x20 cm
zamontowane w ścianach wewnętrznych
pomiędzy salami zabaw dzieci i
pomieszczeniami sanitariatów.
W sanitariatach szkoły na kanałach wentylacji grawitacyjnej przewiduje się wentylatory
łazienkowe jednobiegowe załączane łącznie z oświetleniem wyposażone w regulowane
opóźnienie czasowe.
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