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OPIS TECHNICZNY 
 
1.1 OBIEKT:           ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU WRAZ  
Z JEGO PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM 
POD WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I BUDOWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
1.2 INWESTOR:      POWIAT OPOLSKI 

UL. 1 MAJA 29, 45-068 OPOLE 
1.3 LOKALIZACJA:  45-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. KORCZAKA 1, DZ. NR 538/14 
 
UWAGA! 
W przypadku pojawieniu się w dokumentacji projektowej znaków, wyrazów 
stanowiących naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczy to także Polskich Norm, 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznej czy systemów referencji 
technicznych o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

 
1.Zakres opracowania 
Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwiązanie wewnętrznych instalacji sanitarnych: 
wodociągowej wody zimnej i ciepłej użytkowej, kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zmiany 
sposobu użytkowania części parteru wraz z jego przebudową budynku Domu Dziecka w 
Tarnowie Opolskim. 
Projekt obejmuje zasilanie instalacji wodociągowej wody zimnej z istniejącego przyłącza  
z wprowadzeniem do pomieszczeń, dostarczenie ciepłej wody. Wentylacja pomieszczeń 
zgodnie z wymogami użytkowanych pomieszczeń. 
 

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne t.j.:   
- instalacje wod.-kan.,  
- instalacje grzewcze (nowe grzejniki, w tym drabinkowe w sanitariatach).,  
- instalację wentylacji mechanicznej (przebudowa istniejącej)  

 
2.Opis ogólny 
Budynek występuje jako obiekt wielobryłowy, podpiwniczony, 4 kondygnacyjny. Wytyczne 
dla opracowania projektu branżowego wody, kanalizacji sanitarnej oraz grzewczej c.o. 
(wymiana kilku grzejników) wg. projektu budowalnego (rzutu parteru). 
 
2.1. Instalacje wod.-kan.  
2.1.1.  Instalacja zimnej wody  
2.1.1.1.  Zapotrzebowanie  
Zapotrzebowanie obiektu będzie wynosiło odpowiednio:  
Woda na cele socjalno – bytowe:   
Zapotrzebowanie średnie dobowe:  
Q dśr  = 5,0 m3/d  
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:  
Q dmax  =  6,0 m3/d  
Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe:  
Q hmax  = 2,1 l/s  
  
Woda na cele pożarowe  
Ochrona wewnętrzna realizowana przez trzy hydranty DN25 o jednoczesności poboru n=2:  
Q ch  = 2 l/s  



  
2.1.1.2.  Prowadzenie rurociągów  
Przewody tworzywowe prowadzone będą w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach  
ściennych.  
Przewody stalowe lub miedziane – mocowane do ścian lub pod stropami.  
Przejścia  przez  przegrody  należy  wykonać  w  stalowych  tulejach  przejściowych,  z  
przestrzenią międzyrurową wypełnioną masą ogniotrwałą o klasie równej klasie przegród.  
 
2.1.1.3. Materiały  
Rurociągi, połączenia   
• Przewody z rur ciśnieniowych PE-RT/AL/PE-RT, firmy łączone na  złączki systemowe, 
układane w otulinie cieplnej lub peszlu.  
• Pozostałe – rurociągi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.  
W  przypadku  zastosowania  rurociągów  miedzianych  należy  zastosować  odpowiednie  
przekładki dielektryczne zapobiegające powstawaniu mikroogniw korozyjnych.  
  
Mocowanie rurociągów  
Mocowanie  rurociągów  –  przy  pomocy  uchwytów  systemowych  z  wkładką  
elastyczną.  
Rozstaw uchwytów zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.  
  
Armatura   
• Armatura czerpalna  
Armatura z mieszaczem, 1- uchwytową, kulową, PN 6,0.  
Korpus wraz z pokrętłem – metalowy, chromowany.  
Uszczelnienie – ceramiczne.  
Gwarantowana trwałość i szczelność armatury – min. 5 lat.  
Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowić komplet.  
Standard armatury – „europejski”, zaakceptowany przez Inwestora.  
W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  użytkowanych  przez  osoby niepełnosprawne 
zastosować armaturę sanitarną z przeznaczeniem dla tych osób. 
 
Umywalki montować na półpostumentach.     
•  Zawory zaporowe  
Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.  
Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.  
Wysokość montażu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi"    
W  pomieszczeniach  łazienek  przeznaczonych  do  użytku  przez  dzieci  zastosować  baterie  
termostatyczne z możliwością ustawienia maksymalnej temperatury c.w.u. na 43˚C.  
  
Izolacja termiczna  
Przewody  stalowe,  miedziane  lub  PEX  nieukładne  w  peszlu  należy  zaizolować  
otulinami z pianki polietylenowej LDPE. Grubość izolacji - g = 9 mm. 
 
2.1.1.4. Instalacja wodociągowa p.poż  
Zaprojektowano  2  hydranty  wewnętrzne  DN25 (jeden projektowany),  o  jednoczesności  
poboru  n=2.  Instalację ppoż.  wykonać  należy  np.  z  rur  stalowych  ocynkowanych  
łączonych  za  pomocą  kształtek gwintowanych  przy  zastosowaniu  konopi  czesanych   
i  pasty  uszczelniającej  lub  taśm teflonowych. Zawory hydrantowe mocować na wysokości 
1,35 m od posadzki.   



Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. Na odgałęzieniu instalacji ppoż.  
od przewodu wody użytkowej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.   
  
2.1.2. Instalacja c.w.u. i cyrkulacja  
2.1.2.1.  Zapotrzebowanie  
Zapotrzebowanie średnie dobowe na cwu:  
Q dśr  = 3,3 m3/d  
Zapotrzebowanie obliczeniowe chwilowe:  
Q hmax  = 1,2 l/s.  
  
2.1.2.2.  Przygotowanie c.w.u.  
Przygotowanie  ciepłej  wody  użytkowej  odbywać  się z istniejącej instalacji c.o. w budynku. 
   
2.1.2.3.  Materiały  
• Przewody z rur ciśnieniowych PE-RT/AL./PE-RT, łączone na złączki systemowe, układane   
   w otulinie cieplnej lub w peszlu.  
• Pozostałe – rurociągi stalowe ocynkowane, lub miedziane.  
• Armatura – patrz pkt 2.1.1.3 
 
2.1.2.4.  Prowadzenie rurociągów  
Analogicznie – jak w p-cie 2.1.1.2  
  
2.1.2.5.  Izolacja termiczna  
Całość instalacji C.O., ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej musi  
być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną  
na  temperaturę  100°C  i  współczynniku  przewodności  cieplnej  λ=  0,035  W/mK.  
Grubość izolacji wg poniższej tabelki:   
  
Lp. Rodzaj przewodu lub kompomentu Minimalna grubość 

izolacji cieplnej (materiał 
0,035 W/(mxK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22m 20 mm 
2 Średnica od 22 do 35 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa  średnicy  

wewnętrznej  
rury 

4 Przewody  i  armatura  wg  poz.  1-3  przechodzące  
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

/2 wymagań z poz. 1-3 

5 Przewody  ogrzewań  centralnych  wg  poz.  1  -3,  
ułożone  w komponentach  budowlanych  między  
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

/2 wymagań z poz. 1-3 

6 Przewody wg poz. 5 ułożone w podłodze 6 mm 
7 Przewody  ogrzewania  powietrznego  (ułożone  

wewnątrz izolacji cieplnej budynku)   
40 mm 

8 Przewody  ogrzewania  powietrznego  (ułożone  na  
zewnątrz izolacji cieplnej budynku)   

80 mm 

 
Rurociągi  rozprowadzone  podposadzkowo  izolować  otuliną  prefabrykowaną o gr. 6mm.   
  
 



Uwaga:  
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  
  
2.1.2.6.  Próby, odbiory  
Całość  robót  przeprowadzono  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  
i  odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” - 
1988r. 
 
2.1.3.  Kanalizacja sanitarna  
2.1.3.1.  Ilość ścieków  
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilość ścieków w przybliżeniu wynosi:  
                                        Q dśr  = 4,5 m3/d  
2.1.3.2.  Materiały  
Przewody  wewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  wykonane  są  z  rur  kanalizacyjnych,  
kielichowych PVC. Na wysokości 0,5m nad powierzchnią posadzki na pionach na najniższej  
kondygnacji zamontować rewizje.  
  
2.1.3.3.  Wykonanie i odbiory  
Całość robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
budowlano - montażowych. Tom II.  Instalacje sanitarne i przemysłowe” - 1988r.  
 
2.2.1.1. Rurociągi.  
Przewody wykonano z rur:  
 - stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244, spawanych elektrycznie,  
 - przewody z rur ciśnieniowych PE-RT/AL./PE-RT,  łączone na złączki systemowe, układane 
w otulinie cieplnej lub w peszlu.  
  
2.2.1.2. Prowadzenie rurociągów.  
Przewody PEX/AL./PEX prowadzone będą w posadzce (warstwie styropianu) lub bruzdach  
ściennych.  
Przejścia  przez  przegrody  należy  wykonać  w  stalowych  tulejach  przejściowych,   
z przestrzenią międzyrurową wypełnioną masą ogniotrwałą o klasie równej klasie przegród.  
  
2.2.1.3. Elementy grzejne.  
Elementami  grzejnymi  są  grzejniki  stalowe,  płytowe,  wyposażone  we  wbudowane  
zawory termostatyczne, oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe (w pomieszczeniach 
łazienek), które należy doposażyć w zawory odcinające, oraz termostatyczne. Wszystkie 
zawory  termostatyczne  wyposażyć  w  głowice.  Wszystkie  zawory  termostatyczne  winny 
posiadać możliwość regulacji nastawy wstępnej.  
Grzejniki  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  dzieci  winny  posiadać  osłony  
chroniące przed poparzeniem.  Specyfikacja elementów grzejnych – patrz rysunki.  
  
2.2.1.4. Odpowietrzenia.  
Krańcowe grzejniki na piętrze należy wyposażyć w automatyczne zawory odpowietrzające.  
  
2.2.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.  
Rurociągi  stalowe  zabezpieczyć  antykorozyjnie  zestawem  malarskim  jak  dla  warunków  
przemysłowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.  
  



2.2.1.6. Mocowanie.   
Mocowanie rur stalowych - przy pomocy uchwytów z wkładką izolacyjną. 
Rozstaw  mocowań  –  zgodnie  z  „W.T.W.  i  O.R.B.-  M.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne   
i przemysłowe”.  
  
2.2.1.7. Próba ciśnieniowa.  
Próbę  ciśnieniową,  dla  instalacji  c.o.  80/60°C, przeprowadzić należy na ciśnienie p pr  = 
4,0 bar.  
  
2.2.1.8. Materiały.  
Materiały – zgodnie z rysunkami.  
   
 
 
2.3. Wentylacja mechaniczna  
  
2.3.1 Opis projektowanych instalacji wentylacji  
  
Zgodnie  z  wytycznymi  branży  architektonicznej  wentylacją  mechaniczną  objęte  zostaną  
pomieszczenie wg. rzutów. Przebudowa istniejącej wentylacji nawiewno-wywiewnej. 
  
Pomieszczenia  
Nawiew do pomieszczeń wg. rzutów  
 
2.3.2 Opis urządzeń wentylacyjnych  
Istniejąca centrala.  
 
2.3.3. Wykonanie instalacji  
Kanały wentylacyjne  
Kanały wentylacyjne należy wykonać wg PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001  
• kanały SPIRO – z blachy ocynkowanej, o grubości 0,6 ÷ 1,0 mm, połączenia nasuwkowe  
• kanały o przekroju prostokątnym –  z blachy ocynkowanej o grubości 0,8÷1,0 mm,  
   połączenia – kołnierzowe, przy pomocy ramek montażowych.   
 
Osprzęt nawiewno – wyciągowy  
Układy  wentylacyjne  należy  wyposażyć,  zgodnie  ze  specyfikacją,    w  osprzęt  nawiewno  
– wyciągowy,  o  określonej  regulowanej  wydajności  i  zasięgu,  z  elementami  
zapewniającymi dokładną regulację oraz skuteczną blokadę tych elementów.  
  
Izolacje termiczne  
• Kanały izolować przy pomocy mat z wełny mineralnej – g = 30 mm – w folii aluminiowej  
  
Izolacje akustyczne  
• Izolacji akustycznej wewnętrznej podlegają kanały na poziomie parteru.    
• Kanały izolować przy pomocy mat z wełny mineralnej – g = 10 mm – w folii aluminiowej  
  
Tłumienie hałasu  
Tłumiki hałasu zgodnie z projektem – patrz specyfikacja głównych elementów.  
Dopuszczalny poziom dźwięków w pomieszczeniach – zgodnie z normą PN-87/B-02151.02  
  



Mocowanie kanałów wentylacyjnych i osprzętu  
Kanały  oraz  urządzenia  należy  mocować  przy  pomocy  mocowań  systemowych,  
odpowiedniej wytrzymałości, z wkładką elastyczną.   
Mocowanie instalacji do elementów konstrukcji obiektu, stropów oraz ścian.  
Mocowania – stalowe, ocynkowane dla ochrony wieloletniej.  
Otwory rewizyjne kanałów wentylacyjnych i możliwość czyszczenia instalacji  
Wielkość i ilość otworów rewizyjnych oraz ich rozmieszczenie wykonać zgodnie 
„Warunkami Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wentylacyjnych„  –  
Wymagania  Techniczne COBRTI Instal – Zeszyt nr 5,  
Uwaga  
Dokładną  konfigurację  wysokościową  kanałów  wentylacyjnych  wykonać  na  etapie  
projektu montażowego.   
 
2.4.5. Regulacja wydajnościowa układów wentylacyjnych  
Regulacja  układów  winna  być  prowadzona  zgodnie  z  danymi  dyspozycyjnymi  co  do  
wydajności  opisanymi  na  załączonych  rysunkach  instalacji.  Regulacja  przy  pomocy 
zaprojektowanych przepustnic regulacyjnych na kanałach oraz elementów regulacyjnych na  
osprzęcie nawiewno – wyciągowym.  
Dokładność regulacji przepustnic - ≤ 5 %. 
  
 
3.Opis projektowanych instalacji 
-instalacja wody zimnej 
Zasilanie w wodę projektowanego budynku przyjęto jako włączenie się do istniejącej 
instalacji  budynku, z przyłączeniem z gminnej sieci wodociągowej. 
 
Zimna woda w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych doprowadzona będzie do baterii 
umywalkowych i zlewowej, mieszaczy w umywalniach, do spłuczek ustępowych oraz do 
zaworów czerpalnych ze złączką do węża. 
Całość nowej instalacji wodociągowych zimnej projektuje się wykonać z rur 
polipropylenowych PP, przeznaczonych dla zimnej wody pitnej, o połączeniach zgrzewanych 
lub klejonych. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do przyborów prowadzone 
bezpośrednio w posadzkach prowadzić w elastycznej ochronnej rurze zewnętrznej  
z karbowanego polietylenu – PESZLA, pozostałe podtynkowo na ścianach wewnętrznych , 
głównie przy podejściach do zaworów i baterii ściennych. 
Rura zewnętrzna działa jako izolacja i chroni przed uszkodzeniem rurę wodociągową. 
Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. 
Montaż rur, punkty stałe i przesuwne zgodnie z instrukcją montażu zastosowanych rur. 
Rurociągi wodne winny być prowadzone tak, aby nie powstawały ślepe zakończenia. 
Całość wykonanej instalacji wodociągowej w budynku podać próbie szczelności w 
przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych, układanie instalacji wg. instrukcji 
montażu i odbioru. 
 
-Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Ciepła woda dla celów socjalno- bytowych dostarczana będzie wg. rysunków rzut parteru. 
Nowe rozprowadzanie wraz z odejściami do punktów czerpalnych projektuje się wykonać  
z rur PP, w alternatywie z rur PE stabilizowanych przeznaczonych dla ciepłej wody 
użytkowej. Kompensację wydłużeń stanowią załamania trasy. 
 



Ciepła woda w pomieszczeniach socjalnych będzie dostarczana głównie do baterii 
czerpalnych umywalkowych, zlewowej i natryskowej oraz do zaworów czerpalnych. Zawory 
spustowe z instalacji zlokalizować przy podgrzewaczu oraz w pomieszczeniu z kratka 
ściekową. Dla zapewnienia prawidłowego obiegu wody proponuje się  zamontować pompę 
cyrkulacyjną z instalacją  cyrkulacyjną. 
Przewody ciepłej wody zaizolować ciepłochronnie dla uniknięcia zbędnych strat ciepła wody 
otulinami izolacyjnymi. 
Całość wykonanej instalacji poddać próbie szczelności i przepłukać. 
Prowadzenie przewodów i usytuowanie urządzeń wg. rysunków. 
 
 
4.Kanalizacja sanitarna 
Ścieki sanitarne z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych odprowadzane będą do wspólnej 
istniejącej kanalizacji w budynku.  
Całość kanalizacji sanitarnej i w budynku – poziomy i podejścia do urządzeń, wykonać z rur 
PVC, kielichowych z uszczelką gumową. Rury kanalizacyjne posadzkowe układać  
z odpowiednim spadkiem. Na pionach dla ścieków sanitarnych przed redukcją przewidziano 
rewizje do ewentualnego oczyszczenia, dla odpowietrzenia instalacji pion wyprowadzić  na 
zewnątrz ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 
Z urządzeń sanitarnych montowane będą: 
umywalki z półnogą i syfonem, miska ustępowa na stelażu, zlew, kratki ściekowe 
posadzkowe w pomieszczeniu sanitarnym, socjalnym. 
Wszystkie piony kanalizacyjne oraz podejścia do urządzeń prowadzić w bruzdach, które 
zatynkować zaprawą cementowo-wapienną lub przy kanałach wentylacyjnych obudowanych 
płytami gipsowymi. Prowadzenie rur, średnice i spadki oraz lokalizacje poszczególnych 
urządzeń pokazano w niniejszym opracowaniu. 
Przybory i urządzenia: 
-komplet ustępowy zwykły 
-umywalka fajansowa z półpostumentem 
-kratka ściekowa posadzkowa 
-zlew 
 
5.Opis projektowanej instalacji c.o. grzejnikowej 
Istniejąca. 
Wymiana kilku grzejników wg. rzutów. 
Odpowietrzenie instalacji projektuje się poprzez automaty odpowietrzające umieszczone  w 
najwyższych punktach instalacji oraz samoczynne zawory odpowietrzające umieszczone przy 
grzejnikach. 
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach przyjęto grzejniki płytowe z wbudowanymi 
zaworami grzejnikowymi, podwójnie typu KV 22 dla pomieszczeń, grzejniki o wysokości 
h=0,6m oraz wielkości wg. projektu. Dopuszcza się montaż grzejników innego typu o 
podobnej wielkości. 
Regulację instalacji przewiduję się poprzez termostaty grzejnikowe typu w wykonaniu 
standardowym w wersji prostej z ustawianą odpowiednio nastawą wstępną przepływu. 
Ostateczna nastawę przepływu  wykonać podczas regulacji zładu wody na gorąco. Na 
przewodach powrotnych przy każdym grzejniku projektuje się zawory odcinające 
umożliwiające w wypadku awarii odcięcie pojedynczego grzejnika bez konieczności 
spuszczania wody z całego zładu instalacji. 
Rozmieszczenie grzejników, sposób prowadzenia przewodów, kierunki spadów oraz 
niezbędną armaturę pokazano na załączonych rysunkach. 



Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne prowadzić w tulejach ochronnych. 
Po zamontowaniu instalacja przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności  z przepłukaniem 
w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych oraz wykonać próbę działania na gorąco wraz z 
nastawą zaworów grzejnikowych. 
 
6.Wentylacja ogólna  
Należy przewidzieć zorganizowane wietrzenie wszystkich pomieszczeń. We wszystkich 
pomieszczeniach przewidzieć sprawnie działającą wentylację. Otwory kanałów 
wentylacyjnych oraz innych rurociągów wychodzących z budynku na zewnątrz należy 
zabezpieczyć przed dostępem gryzoni do wnętrza przez wmontowanie ochronnych metalowych 
siatek. 
Projektuje  się  przebudowę wentylacj  nawiewno-  wywiewną wg. rzutu.  

W pomieszczeniach sanitariatów projektowaną wentylacje zblokować z włącznikami 
oświetlenia ( pomieszczenie WC). 
 
Krotność wymian powietrza na godzinę: 

Pomieszczenia biurowe  2 wym/h 
WC 50 m3/oczko x  
Pomieszczenia socjalne 20 m3/ x m-ce pers 

 
 
Wentylację ogólną pomieszczeń oraz socjalnych przyjęto jako mechaniczną zgodnie  
z normą PN-83/B-034330. 

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń socjalnych odbywać się będzie poprzez 
kratki nawiewne w drzwiach wejściowych oraz otwieranie okien zewnętrznych.  
Pomieszczenia WC. 
Ilość powietrza wentylacyjnego 50m3/h na oczko ustępowe. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń WC grawitacyjny kratką w drzwiach , wywiew powietrza 
wymuszony z zastosowaniem wentylatora o wydajności do 100 m3/h z wyłącznikiem 
czasowym, indywidualnym dla każdego pomieszczenia WC. 
 
Materiały 
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z  
PN-B-03434  i  PN-B-03410.  Wymiary  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  i  kołowym  
powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN-1505  i  PN-EN-1506.  Przewody  
wentylacyjne  powinny  odpowiadać  klasie  szczelności  ”A”  wg  PN-B-76001.  Połączenia  
przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.  
Wysokość  profilu  w  połączeniu  kołnierzowym  –  30  mm.  Do  uszczelniania  złączy  
kołnierzowych  stosować  taśmę  uszczelniającą  korkową  bądź  plastikową.  Przy  montażu  
rur spiro połączenia szczelne uzyskać stosując uszczelnienia dwuwargowe. Dla średnic 
powyżej ∅355 stosować „nyple ekspandujące”.  
Stosować  następujące  grubości  blach  w  zależności  od  wymiarów  kanału:   
0,50mm  do   250 mm;  0,63mm  do   500mm;  0,75mm  do   1000mm;  0,88mm  do   
1400mm. 
 
Podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-67/8865-26.  
Podpory  przewodów  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-
25. 



Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
 
7.Odbiór instalacji 
Wykonane instalacje sanitarne, wodociągów, grzewcze c.o. należy podać próbie szczelności.  
 
Sprawdzenie wykonania polega na : 
-kontroli zgodności wykonania z projektem 
-kontroli jakości wykonania. 
Przy próbie szczelności przewodów o ciśnieniu 0,05 MPa, manometr włączony w instalacje 
nie powinien wskazywać w ciągu 30 min. żadnego spadku ciśnienia. 
Do odbioru technicznego instalacji gazu dostarczyć dokumentację techniczną oraz ważną 
opinię kominiarską. Bez pozytywnego odbioru technicznego nie wolno eksploatować 
urządzeń gazowych. 
 
8.Założenia do obliczeń 
 
Straty ciepła pomieszczeń obliczono zgodnie z normą PN 83/B03406. 
Temperatury obliczenie wewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02402 
Natomiast temperatury budynku wg. normy PN-82/B-02043 
-rodzaj ogrzewani: wodne-pompowe 
-obliczeniowe temperatury wody: 70/55°C 
-temperatura wewnętrzna pom. Tw= +22 C 
-strefa klimatyczna III: tz=-20°C 
-działanie ogrzewania bez przerwy 
Obliczenia wykonano w całości przy użyciu formularza. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła: 
Istniejący  kocioł gazowy 
 
9.Warunki wykonania 
Wszystkie roboty instalacyjne wykonać zgodne z niniejszym projektem. 
Ewentualne uzasadnione zmiany od dokumentacji uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
Całość robót oraz odbiór końcowy wykonać wg. „Warunków Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowalnych –Montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Montaż urządzeń oraz armatury należy wykonać wg. dostarczonych DTR przez producentów 
urządzeń lub serwis dostawcy. 
Dostawców urządzeń i elementów wentylacyjnych określono przypadkowo, przy stosowaniu 
zamienników nie można obniżyć założonych standardów. Dokumentacja nie obejmuje 
okablowania i połączeń elektrycznych urządzeń, wykonawca montuje na podstawie 
dokumentacji dostarczonej przez producenta urządzeń. 
Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych należy stosować wyroby budowalne 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie/Ustawa z dnia 7.07.1994 
Prawo budowalne – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r  nr 207 oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r nr 209 poz. 1776/. 
Protokół odbioru instalacji wody, kan. Sanitarnej, c.o. i wentylacji należy dołączyć do 
protokołów odbioru obiektu w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego użytkowanie. 
 

 



                                                                                     Opole, dnia 23.09.2019 r. 
 
 
  

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz. U. z 

2003 r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

 
 

          OŚWIADCZENIE  
 
        Oświadczam iż dokumentacja techniczna Zmiana sposobu 
użytkowania części parteru wraz jego przebudową budynku Domu Dziecka 
w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Zajęciowe i budowę schodów 
zewnętrznych na dz. nr. 538/14, 46-050 Tarnów Opolski przy ul. Korczaka 1,  
została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej. 
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