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OPIS TECHNICZNY 
 

przebudowy i rozbudowy wewn ętrznych instalacji: wod.-kan., c.o. i wentylacji  
oraz przebudowy zewn ętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  

na potrzeby budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemy ślu,  
do realizacji w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa o wind ę zewnętrzn ą i schody 
wejściowe oraz przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania budynku po byłym 
Gimnazjum nr 2, na potrzeby administracyjne Urz ędu Miejskiego w Przemy ślu”  

 
 
1. Podstawa opracowania 

– Zlecenie inwestora  
– Wizja lokalna 
– Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 
– Projekt przebudowy i rozbudowy budynku – cz. architektoniczno-budowlana 
– Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem 
– Uzgodnienia branżowe 
– Obowiązujące przepisy i normy 
– DTR zastosowanych urządzeń 

 
2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy i rozbudowy 
wewnętrznych instalacji: wod.-kan., c.o. i wentylacji oraz przebudowy zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej, na potrzeby budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu.  

Projektowana przebudowa i rozbudowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 
budynku, będzie realizowana w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa o windę zewnętrzną  
i schody wejściowe oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym 
Gimnazjum nr 2, na potrzeby administracyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu”. 

Zakres opracowania obejmuje część sanitarną robót budowlanych przewidzianych 
do realizacji w ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku. 

 
3. Opis techniczny przebudowy i rozbudowy wewn ętrznej instalacji  

wod.-kan. i p.po ż. w budynku 

3.1. Opis przyjętych rozwiązań projektowanej instalacji 

W stanie istniejącym budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje zimnej  
i ciepłej wody, cyrkulacji ciepłej wody, instalację p.poż. oraz instalację kanalizacji 
sanitarnej.  

Zimna woda doprowadzana jest do budynku z miejskiej sieci wodociągowej 
istniejącym przyłączem wodociągowym, wprowadzonym do budynku w poziomie piwnic. 
Tam też zlokalizowany jest węzeł wodomierzowy budynku. 

Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w istniejącym węźle cieplnym 
dwufunkcyjnym c.o.+c.w.u., zlokalizowanym w poziomie piwnic budynku.  

Istniejące instalacje z.w. c.w.u. i cyrkulacji c.w. zostały wykonane z rur stalowych 
ocynkowanych. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku, odprowadza ścieki sanitarne z budynku 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej. Instalacja została wykonana  
z rur żeliwnych kielichowych oraz częściowo z rur PCV. 

W ramach planowanej rozbudowy budynku oraz przebudowy i adaptacji 
pomieszczeń w poziomie parteru, I i II piętra budynku, planuje się wykonanie również 
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przebudowy oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji wod.-kan. w taki sposób, aby zasilić  
w ciepłą i zimną wodę nowoprojektowane przybory sanitarne w adaptowanych 
pomieszczeniach, oraz aby odprowadzić z nich ścieki sanitarne. 

Dokładne lokalizacje nowych przyborów sanitarnych i ich rodzaje oraz przebieg 
nowoprojektowanych odcinków instalacji wod.-kan. w budynku, przedstawiono w części 
graficznej opracowania. 

Istniejącą obecnie instalację wod.-kan. w poziomie parteru, I i II piętra budynku, 
należy całkowicie zdemontować, a w jej miejscu, należy wykonać nową instalację wod.-
kan., zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.  

Nowoprojektowane fragmenty instalacji wod.-kan. budynku, należy podpiąć do 
istniejącej części instalacji wod.-kan., zlokalizowanej w poziomie piwnic budynku.  

Do nowoprojektowanych fragmentów instalacji wod.-kan., należy również podpiąć 
istniejącą część instalacji wod.-kan., zlokalizowaną w poziomie poddasza użytkowego.    

 

3.2. Instalacja z.w., c.w.u. i cyrk. c.w. 

W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji wod.-kan.  
w poziomie parteru, I i II piętra budynku, projektuje się wykonanie zasilenia w ciepłą  
i zimną wodę nowoprojektowanych przyborów sanitarnych w adaptowanych na potrzeby 
administracyjne, pomieszczeniach.    

Lokalizacje poszczególnych przyborów sanitarnych w obrębie adaptowanych 
pomieszczeń, zaznaczono w części graficznej opracowania, na rzutach parteru, I i II piętra 
budynku.  

Główne rurociągi rozprowadzające z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., projektowane w poziomie 
parteru budynku (główne poziomy), należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, przy 
czym dla instalacji c.w.u. i cyrk. c.w. muszą to być rury dwukrotnie ocynkowane.  
Rurociągi głównych poziomów rozprowadzających, należy prowadzić w przestrzeni nad 
stropem podwieszanym, jako podwieszone do konstrukcji stropu właściwego lub kotwione 
do ścian, przy wykorzystaniu prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 

Główny pion wodociągowy (ozn. W2) oraz rurociągi rozprowadzające ciepłą i zimną 
wodę w obrębie proj. sanitariatów i pom. socjalnych, należy wykonać z rur PP, kl. PN16, 
ew. PN20, z wkładką Stabi Al, łączonych poprzez zgrzewanie.   

Tworzywowe rurociągi rozprowadzające poziome oraz poziome podejścia do 
punktów czerpalnych i przyborów sanitarnych, należy prowadzić w przestrzeni nad 
stropami podwieszanymi, jako podwieszone do stropu właściwego lub ścian, przy 
wykorzystaniu prefabrykowanych uchwytów i zawiesi do rur tworzywowych.  

Podejścia pionowe do punktów czerpalnych i przyborów sanitarnych, należy 
wykonać w bruzdach ściennych krytych.  

Armatura czerpalna, odcinająca i zabezpieczająca – gwintowana.  
Zawory odcinające kulowe oraz ew. armatura zabezpieczająca, Pn25, Tmax=100st.C, 
natomiast pozostała armatura czerpalna Pn10, Tmax=100st.C. 

Przewody rozprowadzające wodę do poszczególnych punktów poboru należy 
układać, zgodnie z trasą przedstawioną w części graficznej opracowania, owinięte otuliną 
polietylową. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawą 
wypełniającą bruzdę. 

W sanitariatach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, należy zamontować 
przybory sanitarne w wersji dla niepełnosprawnych, tj. baterie umywalkowe stojące 
jednouchwytowe w wersji dla niepełnosprawnych.  
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Po zakończeniu robót montażowych instalacji zimnej i ciepłej wody, przed ich 
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągów, należy wykonać próbę 
szczelności rurociągów na ciśnienie 0,9 MPa.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych oraz 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i dokładnym przepłukaniu 
rurociągów, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów. 

Wszystkie przewody instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji c.w. należy 
zaizolować termicznie otulinami PE o grubości zależnej od średnicy rurociągów  
i wynoszącej: dla rur Dn15 i Dn20 - 20mm, dla rur Dn25÷Dn50 – 25mm. Dla rurociągów 
wodociągowych prowadzonych w bruzdach ściennych i ew. pod posadzkami należy 
zastosować otuliny PE o gr. 13 mm. Grubość zastosowanej izolacji termicznej na 
rurociągach, powinna spełniać obowiązujące w tym zakresie wymagania wyszczególnione 
w Polskich Normach oraz Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (zał. nr 2).  

Dopuszcza się wykonanie instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w. z rur wielowarstwowych, 
PE-RT/AL/PE-RT łączonych przy wykorzystaniu kształtek zaprasowywanych, ew. rur ze 
stali nierdzewnej Inox łączonych przy wykorzystaniu kształtek zaprasowywanych, w takim 
wypadku należy jednak ponownie dobrać średnice poszczególnych odcinków przewodów 
z uwzględnieniem przyjętej technologii rur.   

Na potrzeby ograniczenia zużycia energii do przygotowywania c.w.u., na instalacji 
cyrk. c.w., w miejscach zaznaczonych w części graficznej opracowania, projektuje się 
montaż termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych, Dn15, nastawa 45st.C.  

 

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z nowoprojektowanych przyborów 
sanitarnych, projektuje się wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie 
pomieszczeń sanitariatów i pom. socjalnych, zlokalizowanych w poziomach parteru, I i II 
piętra budynku.  

Wymianie podlegają również rurociągi istniejących pionów kanalizacyjnych, 
przebiegających przez pom. parteru, I i II piętra budynku. Po wymianie pionów, wykonaną 
instalację należy wpiąć do istniejących głównych przewodów odpływowych kanalizacji 
sanitarnej, w poziomie piwnic budynku. 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej w adaptowanych pomieszczeniach, 
należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV, Kl. SN2, przeznaczonych do 
wykonywania kanalizacji wewnętrznej, o połączeniach uszczelnionych uszczelkami 
gumowymi (wg. PN-85/C-890205 i PN-81/C-89203).  

Trasy rurociągów odprowadzających ścieki sanitarne, ich średnice oraz lokalizacje 
poszczególnych przyborów sanitarnych i pionów kanalizacyjnych K1 i K2, zaznaczono  
w części graficznej opracowania na rzutach parteru, I i II piętra budynku.  

Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych należy układać pod posadzkami 
pomieszczeń. Pionowe podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach ściennych. 

Zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie możliwości kompensacji wydłużeń 
termicznych przewodów (kielichy). 

W sanitariatach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, należy zamontować 
przybory sanitarne w wersji dla niepełnosprawnych, tj. miski ustępowe i umywalki w wersji 
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dla niepełnosprawnych oraz wymagane przepisami uchwyty uchylne i stałe. Umywalki  
z syfonami podtynkowymi. 

Wentylacja przewodów spustowych realizowana będzie poprzez rury wywiewne 
wyprowadzone ponad dach oraz zakończone prefabrykowanymi wywiewkami 
kanalizacyjnymi. 
 

3.4. Instalacja p.poż. 

W stanie obecnym budynek wyposażony jest w instalację p.poż., wykonaną z rur 
stalowych ocynkowanych i wyposażoną w hydranty wewnętrzne Dn50 z wężami 
płaskoskładanymi o dł. 20m. Ponieważ istniejąca instalacja p.poż. nie spełnia 
obowiązujących obecnie przepisów, przy okazji planowanej rozbudowy i przebudowy 
budynku oraz adaptacji pomieszczeń, należy wykonać również przebudowę i rozbudowę 
istniejącej instalacji p.poż..  

Istniejące rurociągi instalacji p.poż. w poziomie parteru, I i II piętra budynku, należy 
w całości zdemontować wraz z istniejącymi hydrantami, a nową instalację p.poż. należy 
wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową. 

Na potrzeby rozbudowywanego i przebudowywanego budynku, projektuje się dwa 
piony hydrantowe, zlokalizowane w korytarzach po obydwu stronach istniejącej klatki 
schodowej, wyposażone w 8 hydrantów p.poż. Dn25, po dwa hydranty na każdej 
adaptowanej kondygnacji (parter I i II piętro) oraz po jednym hydrancie w poziomie 
poddasza użytkowego i piwnicy budynku. Hydranty zlokalizowano na każdej kondygnacji 
przy głównych ciągach komunikacyjnych poza klatką schodową, w miejscach wskazanych 
w części graficznej opracowania. 

W budynku należy zastosować hydranty przeciwpożarowe Dn25, z wężami 
półsztywnymi o dł. 20m, o wydajności nominalnej 1,0dm3/s i ciśnieniu nominalnym 
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody  

Do określenia niezbędnej ilości wody do celów p.poż., przyjęto równoczesną pracę 
dwóch hydrantów, z wydajnością nominalną 1,0dm3/s (2x1,0dm3/s =2,0dm3/s). 

Instalację p.poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przy 
pomocy łączników gwintowanych.  Projektowane piony hydrantowe, należy prowadzić  
w bruzdach ściennych krytych. Główny poziom hydrantowy w poziomie parteru budynku, 
należy prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako podwieszony do 
konstrukcji stropu właściwego lub kotwiony do ścian, przy wykorzystaniu 
prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 

Projektowane hydranty, zamontować w szafkach hydrantowych podtynkowych, 
wyposażonych w zawory hydrantowe DN25, prądownice PWh-25, zwijadło kompletne 
wychylne i wąż półsztywny Ø25 o długości 20m. Projektowane zawory hydrantowe należy 
umieścić na wysokości 1,35 m ± 0,1 m. od poziomu podłogi. 

Szafki hydrantowe po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacji ppoż. należy 
zaplombować oraz oznakować zgodnie z PN-N-01256-1. Ciśnienie w hydrantach 
pożarowych określa się nie mniejsze niż 0,2MPa  

Adaptowane pomieszczenia należy wyposażyć dodatkowo w sprzęt 
przeciwpożarowy – gaśnice proszkowe GPr 4 kg. Ilość i lokalizacja gaśnic wg części 
architektoniczno-budowlanej opracowania. 

Zaleca się, aby zastosować szafki hydrantowe dostosowane do montażu w jednej 
obudowie równocześnie hydrantu i gaśnicy.  
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4. Opis techniczny przebudowy i rozbudowy wewn ętrznej  

instalacji c.o. w budynku 

4.1. Dane ogólne 

Zapotrzebowanie ciepło w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku, zostało 
obliczone według aktualnie obowiązujących przepisów oraz norm, za pomocą programu 
komputerowego Audytor OZC 6.7Pro. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o., wykonano 
programem Instal System HCR. 

Zestawienia współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, 
obliczenia strat ciepła pomieszczeń oraz obliczenia hydrauliczne instalacji c.o., znajdują 
się w archiwum biura projektów – główne parametry cieplne budynku, zostały zestawione 
w niniejszej dokumentacji projektowej w ramach załączonej, w dalszej części 
dokumentacji, „Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku”. 
 

4.2. Parametry techniczne instalacji c.o. (w obrębie adaptowanych pomieszczeń) 
– czynnik grzewczy - c.o. - woda  

temperatura obliczeniowa - 90/70 °C  
– moc cieplna c.o. - 136,25 kW (parter, I i II piętro oraz poddasze użytkowe) 

   + ok.15kW piwnica – poza zakresem opracowania 

   + ok.28kW poddasze nieużytkowe po ew. adaptacji 
– ciśnienie robocze c.o. - 0,30 MPa 
– opór hydrauliczny inst. c.o. - 0,032 MPa 

 
4.3. Opis przyjętych rozwiązań przebudowywanej instalacji c.o. i c.t. 

 
W stanie istniejącym budynek jest wyposażony w instalację grzewczą c.o. wodną, 

dwururową pracującą w systemie zamkniętym z grzejnikami żeliwnymi członowymi typ 
S130.1, T-1 i TA-1. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych.   

Instalacja c.o. zasilana jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, z pośrednictwem 
istniejącego w poziomie piwnic budynku, węzła cieplnego wymiennikowego. 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej instalacji c.o. w budynku oraz planowaną 
rozbudowę i przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, podjęto 
decyzję o całkowitej wymianie instalacji c.o. w obrębie adaptowanych pomieszczeń 
parteru, I i II piętra budynku.     

Istniejącą obecnie instalację c.o. w obrębie adaptowanych pomieszczeń, należy  
w całości zdemontować, a w jej miejscu należy wykonać nową instalację c.o. zgodnie  
z niniejszą dokumentacją projektową.  

Projektowane instalacje dostarczać będą energię cieplną na potrzeby grzewcze  
i wentylacyjne budynku i zasilane będą wodą o parametrach 90/70°C, z istniejącego  
w poziomie piwnic budynku węzła cieplnego. Węzeł cieplny nie będzie podlegał 
przebudowie. 

Projektuje się instalację c.o. wodną, dwururową w systemie zamkniętym. Obieg 
wody w instalacji c.o. wymuszony będzie pracą pomp obiegowych zamontowanych  
w istniejącym węźle cieplnym.  

Nowe rurociągi rozdzielcze i podejścia do pionów instalacji c.o. należy prowadzić 
zgodnie z trasą zaznaczoną w części graficznej opracowania w poziomie parteru 
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budynku, w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako podwieszone do stropu 
właściwego lub kotwione do ścian. Piony grzewcze inst. c.o. prowadzić po wierzchu ścian. 

Przewody instalacji c.o., wykonać z rur stalowych czarnych zewnętrznie 
ocynkowanych, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych. Połączenia 
rurociągów instalacji z armaturą gwintowane.  

Jako elementy grzejne w instalacji c.o., zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe 
bocznozasilane, kotwione do ścian na wysokości 10÷15cm nad posadzką pomieszczenia. 
Grzejniki bocznozasilane wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne na zasilaniu, 
zawory odcinające z możliwością spustu wody na powrocie oraz odpowietrzniki ręczne. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. będzie realizowane przez projektowane  
w najwyższych punktach instalacji c.o. (na szczycie każdego pionu grzewczego), 
odpowietrzniki automatyczne Dn15, natomiast odwodnienie instalacji przez spusty wody 
zaprojektowane w najniższych punktach instalacji c.o. oraz istniejące spusty wody na 
rozdzielaczach c.o. w węźle cieplnym. 

Regulacja ilości energii cieplnej dostarczanej do budynku instalacją c.o. realizowana 
będzie w dwojaki sposób: centralnie w istniejącym węźle cieplnym przez zastosowanie 
regulacji pogodowej (regulacja jakościowa), oraz indywidualnie na podstawie zadanej 
temperatury w pomieszczeniach przez zastosowanie zaworów i głowic termostatycznych 
przy grzejnikach (regulacja ilościowa). 

Zrównoważenie hydrauliczne instalacji c.o. zapewniają zamontowane przy 
grzejnikach zawory z możliwością wykonania nastaw wstępnych, których wartość została 
podana w części graficznej opracowania. Dodatkowo na przewodzie zasilającym, każdy 
pion grzewczy, projektuje się zawór regulacyjny z nastawą wstępną, do zdławienia 
nadmiaru ciśnienia dyspozycyjnego (kryza regulowana). 

 
4.4. Rurociągi 

Rurociągi instalacji c.o. i c.t. wykonać z rur stalowych czarnych zewnętrznie 
ocynkowanych, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych.  

Połączenia z armaturą gwintowane.  
Główne przewody rozprowadzające instalacji c.o. i c.t. układać ze spadkiem 0,3%  

w kierunku odwodnień instalacji zaprojektowanych w najniższych punktach instalacji. 
Przewody należy mocować do ścian za pomocą podpór stalowych umożliwiających ruchy 
cieplne, wykonanych z kątownika stalowego 40x40x3mm lub przy pomocy 
prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 

Gałązki grzejnikowe grzejników bocznozasilanych prowadzić ze spadkiem 2% do 
grzejnika, w taki sposób by odpowietrzanie grzejnika następowało samoczynnie przez 
odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyższych punktach instalacji c.o. na 
zakończeniach pionów grzewczych. 

Rurociągi poziome instalacji c.o. w obrębie kondygnacji parteru, prowadzić w 
przestrzeni nad stropem podwieszanym, podwieszone do stropu właściwego lub kotwione 
do ścian, przy wykorzystaniu prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. Piony 
grzewcze instalacji c.o. prowadzić po wierzchu ścian. 

Rozstaw uchwytów rurociągów stalowych zaprasowywanych zależy od ich średnicy  
i wynosi maksymalnie  

• dla rurociągów prowadzonych poziomo: 
- 1,2m - przy średnicy rur Dz15, 
- 1,5m - przy średnicy rur Dz18, 
- 2,0m - przy średnicy rur Dz22, 
- 2,2m - przy średnicy rur Dz28, 
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- 2,7m - przy średnicy rur Dz35, 
- 3,0m - przy średnicy rur Dz42, 
- 3,5m - przy średnicy rur Dz54, 

• dla rurociągów prowadzonych pionowo: 
- 1,6m - przy średnicy rur Dz15, 
- 2,0m - przy średnicy rur Dz18, 
- 2,6m - przy średnicy rur Dz22, 
- 2,9m - przy średnicy rur Dz28, 
- 3,5m - przy średnicy rur Dz35, 
- 3,9m - przy średnicy rur Dz42, 
- 4,6m - przy średnicy rur Dz54, 
lecz nie mniej niż jeden uchwyt na każdą kondygnację. 

 
Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach stalowych o średnicy 

wewnętrznej większej o 20mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny 
wystawać ok. 50mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie stosować pianki PUR) 
Dopuszcza się wykonanie tulei ochronnych z rur PCV dla rurociągów izolowanych 
termicznie na całej długości przejścia przez przegrodę budowlaną.  

Po wykonaniu robót montażowych należy dokonać sprawdzenia jakości połączeń 
poprzez wykonanie próby szczelności. 
Wszelkie odstępstwa od projektu odnośnie ułożenia rur wymagają akceptacji projektanta. 

 
4.5. Grzejniki 

Jako elementy grzejne w adaptowanych pomieszczeniach, zastosowano grzejniki 
stalowe płytowe bocznozasilane. 

Dokładne lokalizacje poszczególnych grzejników w pomieszczeniach oraz ich 
rodzaje zostały przedstawione w części graficznej opracowania. 

Przyjęto, że grzejniki stalowe płytowe należy mocować do ścian na wys. 10÷15 cm 
nad podłogą pomieszczeń (w większości w istniejących wnękach grzejnikowych),  
w sposób zalecany przez ich producenta, w instrukcji montażu grzejników.  

 
4.6. Armatura 

W instalacji c.o. należy stosować następujące typy armatury i osprzętu:  
• Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników 

bocznozasilanych, zastosowano zawory termostatyczne z nastawą wstępną, proste, 
montowane na gałązkach zasilających grzejniki. 

• Na zaworach termostatycznych zastosowano głowice termostatyczne z zabezpie-
czeniem przed manipulacją przez osoby niepowołane. 

• Na gałązkach powrotnych grzejników bocznozasilanych, zastosowano zawory 
odcinające z możliwością spustu wody, proste. 

Nastawy wstępne zaworów termostatycznych, przedstawiono w części graficznej 
opracowania. Do wykonania nastaw wstępnych należy przystąpić dopiero po wykonaniu 
badania szczelności i przepłukaniu instalacji c.o. Jeżeli warunki obliczeniowe nie będą 
odpowiadać rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji należy dokonać korekt  
w nastawach wstępnych. 

Po wykonaniu nastaw wstępnych, na zaworach termostatycznych i wkładkach 
zaworowych,  należy zamontować głowice termostatyczne i wykonać nastawy żądanych 
temperatur w pomieszczeniach zgodnie z częścią graficzną opracowania, a następnie 
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głowice termostatyczne należy zabezpieczyć przez zablokowanie przed dostępem osób 
niepowołanych.  
• Aby zapewnić możliwość spustu wody z instalacji na czas bieżących napraw  

i konserwacji instalacji c.o. na rozdzielaczach w pom. węzła cieplnego i w najniższych 
punktach instalacji c.o. (u podstawy każdego pionu), należy zamontować spusty wody 
z zaworami kulowymi mufowymi do wody gorącej, Dn15, Pn10. 

• W najwyższych punktach instalacji c.o. (na szczycie każdego pionu), zaprojektowano 
odpowietrzniki automatyczne Dn15, Pn10. 

• Na każdym grzejniku, zaprojektowano odpowietrzniki grzejnikowe ręczne.  
• Aby umożliwić odcięcie fragmentu instalacji c.o. na czas bieżących napraw  

i konserwacji instalacji, projektuje się zastosowanie zaworów kulowych odcinających, 
typu ciężkiego, Pn25, Tmax=100°C 

• Do zdławienia nadmiaru ciśnienia dyspozycyjnego w pionie grzewczym, na przewodzie 
zasilającym każdy pion grzewczy, zaprojektowano zawór odcinająco-regulacyjny,  
z nastawą wstępną, tzw. kryza regulowana. Wartości nastaw wstępnych, na każdym 
zaworze odcinająco-regulacyjnym, przedstawiono w części graficznej opracowania na 
rozwinięciu inst. c.o. 

 
 

4.7. Odwadnianie i odpowietrzanie instalacji 
Odwadnianie wewnętrznych instalacji c.o. realizowane będzie w węźle cieplnym,  

za pomocą zaworów kulowych mufowych Dn15 zamontowanych jako zawory spustowe  
w najniższych punktach instalacji c.o. Dodatkowo odwadnianie instalacji c.o., realizowane 
będzie przez zawory spustowe, zamontowane w najniższych punktach instalacji c.o.,  
u podstawy każdego pionu grzewczego inst. c.o. 

Odpowietrzanie instalacji c.o. realizowane będzie przez zastosowanie w naj-
wyższych punktach instalacji c.o. (na szczycie każdego pionu grzewczego),  
odpowietrzników automatycznych Dn15. Dodatkowo odpowietrzanie instalacji c.o., będzie 
realizowane również przy wykorzystaniu odpowietrzników ręcznych, zaprojektowanych na 
każdym grzejniku. 

 
4.8. Próby rurociągów 

Po zakończeniu robót montażowych instalacji c.o., ale przed wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągów, 
należy wykonać badanie szczelności instalacji. 

Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, 
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, pkt. 11.2. 

Po dokładnym wypłukaniu i napełnieniu instalacji zimną wodą i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego 
przeglądu instalacji. 

Badanie szczelności instalacji c.o., wodą,  należy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia 
badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację c.o. poddajemy 
badaniu na ciśnienie próbne o wartości 0,45 MPa i obserwujemy przez 30 min.  
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Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i ponownym dokładnym 
przepłukaniu rurociągów, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej 
rurociągów. 

 

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rurociągi stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane, nie wymagają wykonywania 

dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatego po przeprowadzeniu próby 
szczelności z wynikiem pozytywnym, można od razu przystąpić do wykonywania izolacji 
termicznej rurociągów.  

Rurociągi wykonane z rur i kształtek stalowych czarnych łączonych przez spawanie 
(główny przewód zasilający i powrotny instalacji c.o.), należy oczyścić do drugiego stopnia 
czystości za pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie farbą silikonową 
do gruntowania oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową termoodporną. 

 
4.10. Izolacja termiczna rurociągów 

Rurociągi rozprowadzające, wewnętrznej instalacji c.o., należy zaizolować 
termicznie stosując otuliny termoizolacyjne z wełny mineralnej z płaszczem z folii 
aluminiowej, o grubości zależnej od średnicy rurociągu i wynoszącej dla rur 
prowadzonych na wierzchu ścian przez pom. ogrzewane:  

- dla rur Dz15÷Dz28 - 30 mm,  
- dla rur Dz35÷Dz42 – 40mm,  
- dla rur Dz54 i Dn65 – 60mm.  
Rury prowadzone w bruzdach ściennych, izolować termicznie stosując otuliny 

termoizolacyjne PE o grubości 13mm. 
Gałązek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu ścian - nie izolować 
Grubość zastosowanej na rurociągach izolacji termicznej, powinna spełniać 

wymagania  PN-B-02421:2000 oraz wymagania wyszczególnione w załączniku nr 2 do 
Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 
5. Opis techniczny przebudowy i rozbudowy wewn ętrznej  

instalacji wentylacji w budynku 

5.1. Wentylacja pomieszczeń biurowych 

Adaptowane pomieszczenia biurowe, zlokalizowane w poziomie parteru, I i II piętra 
budynku, wentylowane będą w sposób grawitacyjny, przy wykorzystaniu istniejących  
i nowoprojektowanych grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych.  

 

5.2. Wentylacja pomieszczeń sanitariatów i pom. socjalnych. 

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatów oraz w pom. socjalnych, 
zlokalizowanych w poziomie parteru, I i II piętra budynku, zastosowano system 
mechanicznej wentylacji wywiewnej opartej na wykorzystaniu wentylatorów łazienkowych, 
o wydajnościach dostosowanych do rodzaju zamontowanych w pomieszczeniu przyborów 
sanitarnych, przyjmując: 50m3/h na miskę ustępową i 25m3/h na pisuar oraz 4 wymiany 
powietrza/h dla pom. socjalnych.  

Nawiew powietrza do tych pomieszczeń realizowany będzie przez zastosowanie 
otworów kompensacyjnych nawiewnych w drzwiach wejściowych do pomieszczeń 
sanitariatów, ew. podcięcia drzwi.  
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W pomieszczeniach, w których zastosowano jeden wspólny wentylator kanałowy dla 
dwóch pomieszczeń, kanały wentylacyjne łączące wentylator z kanałem wentylacyjnym  
w kominie i wentylator z anemostatami wywiewnymi w pomieszczeniach, należy wykonać 
z rur stalowych ocynkowanych, okrągłych, typu spiro.    

W pomieszczeniach sanitariatów wentylatory ścienne i kanałowe, uruchamiane 
będą razem z oświetleniem pomieszczenia i wyposażone będą w opóźnienie czasowe 
regulowane, wyłączające wentylator po nastawionym czasie od wyłączeniu oświetlenia  
w pomieszczeniu.  

 

6. Opis techniczny przebudowy zewn ętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

6.1. Trasa przebudowywanego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

Przebudowywany odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowany jest w całości na działce inwestora, tj. dz. nr 659, obr. 207, m. Przemyśl. 

Ponieważ nowoprojektowana winda zewnętrzna i schody, kolidują z istniejącą na 
działce inwestora, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, Dn400, konieczne jest 
wykonanie jej przebudowy, na kolidującym odcinku.  

Przeznaczony do przebudowy odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej, zlokalizowany jest w całości na dz. nr 659, obr. 207, m. Przemyśl,  
i odprowadza ścieki sanitarne, kanałem betonowym Dn400, prowadzonym wzdłuż 
tylnej ściany adaptowanego budynku oraz pod budynkiem Sali gimnastycznej,  
do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej prowadzonej wzdłuż ul. Mostowej.  

Dokładna trasa przebudowywanego odcinka zewn. instalacji kanalizacji 
sanitarnej, została zaznaczona w części graficznej opracowania na proj. 
zagospodarowania terenu. 

 
6.2. Średnice rurociągów przebudowywanego odcinka zewn. instalacji kan sanitarnej 

Średnicę przewodu przebudowywanego odcinka zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, dobrano na podstawie przeprowadzonej analizy 
zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-gospodarcze w przebudowywanym i 
rozbudowywanym budynku.  

Projektowany odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać  
z rur Dn315, PVC-U, litych, kl. S, SDR34, SN8. 

 
6.3. Roboty ziemne 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć oś trasy przewodu  
i zaznaczyć wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, studzienki, załomy trasy itp.). 
Wykopy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczone 
poprzez szalowanie ażurowe. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne wykonać ręcznie, zaś pozostały zakres robót w miarę możliwości 
mechanicznie. Szerokość wykopu 1,0m, natomiast głębokość zgodnie z profilem 
podłużnym rurociągu + 10cm naddatku na podsypkę piaskową. 

Dno wykopu wyprofilować do rzędnych określonych na profilu instalacji, 
wykonując podsypkę z piasku grubości min. 10 cm, nie zawierającego ostrych kamieni 
i innych ciał mogących uszkodzić powłokę zewnętrzną rury. Granulacja piasku winna 
wynosić 0-8 mm. 

Po wykonaniu podsypki piaskowej należy przystąpić do wykonywania robót 
montażowych instalacji, a po ich zakończeniu całość robót montażowych zgłosić do 
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odbioru inspektorowi nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych 
rurociągów, natychmiast należy przystąpić do wykonywania obsypki piaskowej 
rurociągów. Grubość prawidłowo wykonanej obsypki piaskowej po zagęszczeniu 
powinna wynosić przynajmniej 0,30m powyżej wierzchu rury, a rura powinna być 
jednolicie podparta na całym obwodzie.  

Dalsze wypełnienie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym z wykopu 
lub pospółką przy czym wykop należy zasypywać ręcznie i zagęszczać warstwami tak 
by uzyskać stopień zagęszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na chodnikach i 
0,95 na terenach zielonych, zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 
6.4. Rurociągi 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur kanałowych 
PVC-U litych, Dn315, klasy S, SDR34; SN8, zgodnie z PN-EN 1401-1, np. prod. 
Wavin, Gamrat lub lub Poliplast.  

Rurociągi należy układać przy temperaturze od 0°C do 30 °C 
Rury układać na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wznoszenia się przewodu. 

Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi, należy wykonać przy 
wykorzystaniu przejścia szczelnego tulejowego osadzonego w istn. studzience 
rewizyjnej oraz przy wykorzystaniu prefabrykowanych kinet w przypadku 
nowoprojektowanych studzienek rewizyjnych Dn400, tworzywowych. 

Przy montażu rurociągów należy stosować się do „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne”, 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz instrukcji 
wykonawczych producenta rur. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

 

6.5. Studzienki 

Na trasie przebudowywanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje 
się dwie dodatkowe studzienki rewizyjne tworzywowe, o średnicy Dn400, z włazami 
żeliwnymi kl. B125, osadzonymi teleskopowo.  

Dotychczas istniejącą studzienkę rewizyjną, betonową, pozostawić bez zmian. 
Rzędne posadowienia studzienek rewizyjnych zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

6.6. Próby szczelności zewn. instalacji 

Po zakończeniu robót montażowych zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej, należy 
wykonać badanie szczelności wykonanych rurociągów. Badany odcinek rurociągu 
kanalizacyjnego, należy zaślepić w niżej posadowionym końcu, a rurociąg zalać wodą  
i dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg kanalizacyjny wykonany z rur PCV należy uznać za 
szczelny jeżeli w okresie 0,5 godz. nie zostaną stwierdzone ubytki wody. 

 
6.7. Kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie przebudowywanego odcinka zawn. instalacji kanalizacji sanitarnej, nie 
występują żadne kolizje i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu.  
Po wykonaniu wykopów w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych w opracowaniu 
kolizji projektowanej instalacji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy powiadomić 
o tym fakcie projektanta. 
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6.8. Oznakowanie trasy zewnętrznej instalacji kan. sanitarnej 

Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów ułożyć 
taśmę sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 

 

7. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych: 

– roboty wykonywane z użyciem elektronarzędzi, 
– roboty wykonywane w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem budynku, 
– roboty demontażowe istniejących instalacji, 
– roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzętu i materiałów oraz montażu 

urządzeń. 
– roboty spawalnicze i lutownicze przy łączeniu rurociągów, 
– roboty wykonywane na wysokości przy montażu rurociągów, urządzeń i kanałów 

wentylacyjnych. 
 

Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót budowlanych 

Podczas instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na: 
– określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej  

i zbiorowej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
– konieczność bezpośredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi, 
– przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. podczas realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych zarówno ręcznie jak i mechanicznie oraz robót transportowych, 
– przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. przy wykonywaniu robót spawalniczych  

i lutowniczych, 
– przestrzeganie przepisów BHP przy wykonywaniu robót na wysokości. 

 
8. Uwagi ko ńcowe  

8.1. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji wymagają uzgodnienia z projektantem. 

8.2. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo 
Budowlane z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.3. Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami  
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

8.4. W czasie wykonywania robót przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i p. poż. 

8.5. Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

8.6. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

8.7.  Przestrzegać zasad montażu zawartych w DTR zastosowanych urządzeń. 

8.8. Ochrona przeciwporażeniowa pośrednia. Wykonać połączenia wyrównawcze główne 
oraz dodatkowe (miejscowe), które winny obejmować wszystkie części przewodzące 
jednocześnie dostępnych urządzeń. 
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8.9. Całość robót elektrycznych i AKPiA wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część V – Instalacje elektryczne” 
oraz BHP i p.poż. 

 
 
 

   Opracował:  
 
  
 
 
 
  mgr inż. Marek Drozd 
   
 
 

 


