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PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT OPRACOWANIA : projekt centralnej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej
w Przedszkolu nr 20 przy ul. Brzechwy 82 w Kędzierzynie – Koźlu
w ramach zadania : Wykonanie przyłącza centralnego
ogrzewania z istniejącej kotłowni do Przedszkola nr 20
.
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INWESTOR

Kędzierzyn-Koźle ul. Brzechwy nr 82, dz. 1087 k.m.1 , obr. Cisowa .

Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 , 47-200 Kędzierzyn-Koźle

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :
•
strona tytułowa
•
uzgodnienia
•
opis techniczny
• rysunki
• zaświadczenia z Izby i kopie uprawnień

stron 1
stron 2
stron 5
szt 6
szt 4

.

pozycja 1
pozycja 2-3
pozycja 4- 8
pozycja 9- 14
pozycja 15- 18

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt
centralnej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 20 przy ul.
Brzechwy 82 w Kędzierzynie – Koźlu
w ramach zadania : Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni do
Przedszkola nr 20
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Marcin Świątkiewicz

.

.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
centralnej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 20
przy ul. Brzechwy 82 w Kędzierzynie – Koźlu
w ramach zadania : Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej
kotłowni do Przedszkola nr 20
.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr IM-IR 272.18.1.2012.MT zawarta pomiędzy AKI-projekt a Gminą Kędzierzyn Koźle
- Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej wraz
urządzeniami w budynku Przedszkola nr 20
-ustalenie podstawowych rozwiązań technicznych z Panią Dyrektor Przedszkola nr 20 Bożeną
Wojciechowską
- inwentaryzacja budowlana pomieszczenia przyłącza w budynku Przedszkola nr 20
- projekt przyłącza c.w.u. i c.o. do Przedszkola - opracowanie AKI Projekt 2011 r.
- obowiązujące przepisy i normy
2. DANE OGÓLNE
Przedmiotem projektu jest wykonanie nowej instalacji centralnej ciepłej wody dla budynku Przedszkola
nr 20.
W chwili obecnej ciepła woda dla obiektu przygotowywana jest w dwóch podgrzewaczach
pojemnościowych. Jeden pracuje na potrzeby kuchni , drugi na potrzeby umywalek w umywalniach na
parterze i na piętrze.
Projektowane przedsięwzięcie ma na celu zlikwidowanie istniejących podgrzewaczy elektrycznych i
zasilenie punktów poboru w centralną ciepła wodę z cyrkulacją.
Centralna ciepła woda i cyrkulacja doprowadzone będą do budynku przedszkola z pobliskiej kotłowni
lokalnej zgodnie z projektem przyłącza , które stanowi odrębne opracowanie.
3. PROJEKTOWANA INSTALACJA
Projektuje się wykonanie instalacji ciepłej wody z cyrkulacją doprowadzającej ciepła wodę do
urządzeń kuchennych i do umywalek w umywalniach dla dzieci.
KUCHNIA :
Dla kuchni przewiduje się doprowadzenie centralnej ciepłej wody do punktu , gdzie wychodziła ciepła
woda z istniejącego podgrzewacza elektrycznego.
Projektuje się podłączenie istniejącego podgrzewacza jako rezerwowego źródła ciepłej wody.
Na włączeniu projektowanej c.w. do istniejącej instalacji , oraz na podłączeniu podgrzewacza
zainstalować odcinające kurki kulowe chromowane.
Istniejące rozprowadzenie i gałązki ciepłej wody podchodzące do poszczególnych baterii przewiduje
się do wykorzystania.
Projektuje się również wykonanie nowego podłączenia do ciepłej i zimnej wody istniejącej baterii w
punkcie mycia jaj. Należy zlikwidować podłączenie wykonane z wężyków biegnących po wierzchu
ściany.
UMYWALNIE :
Centralną ciepłą wodę wraz z cyrkulacją projektuje się doprowadzić do projektowanych mieszaczy
c.w. na parterze i na piętrze.
- Na parterze projektuje się zainstalować mieszacz w miejscu istniejącego podgrzewacza
elektrycznego i wodę zmieszaną podłączyć do istniejącego przewodu c.w. wychodzącego z
podgrzewacza.
Istniejące zasilanie umywalek na parterze w ciepłą wodę przewiduje się do wykorzystania jako
doprowadzenie wody zmieszanej.
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Mieszacz należy usytuować na ścianie na wysokości ok. 1,6 m . Przewody odchodzące i wychodzące
z mieszacza schować w ścianie.
Należy odciąć istniejący przewód ciepłej wody zasilający obecnie umywalki na piętrze. Przewód
należy odciąć w ścianie tuż nad kafelkami i zaślepić , oraz odciąć pod sufitem parteru.
Istniejący podgrzewacz elektryczny należy podłączyć jako rezerwowy zgonie ze schematem
przedstawionym na izometrii projektowanej instalacji. Na podłączeniu podgrzewacza , oraz na
projektowanym przewodzie ciepłej wody zainstalować odcinające kurki kulowe chromowane.
- Na piętrze projektuje się zainstalowanie drugiego mieszacza , z którego wodę zmieszaną należy
podłączyć do istniejącego przewodu ciepłej wody usytuowanego nad podłogą po lewej stronie
istniejących umywalek. Mieszacz należy usytuować na wysokości istniejącego przewodu c.w. to
znaczy ok. 20 cm nad podłogą. Mieszacz umieścić we wnęce ściennej o wymiarach 0,3x0,3m
głębokiej na 15 cm. Wnękę zaopatrzyć w drzwiczki stalowe lakierowane.
Przewody zasilające mieszacz w ciepłą i zimną wodę i przewód cyrkulacyjny projektuje się prowadzić
we wnęce ściennej wykutej od strony korytarza.
Na projektowanym przewodzie cyrkulacji we wnęce z mieszaczem zainstalować odcinający kurek
kulowy chromowany.
PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE :
Główne przewody centralnej ciepłej wody i cyrkulacji należy włączyć do końcówek przyłącza c.w.u.
w pomieszczeniu istniejącej kotłowni.
Przewody rozprowadzające prowadzić pod sufitem pomieszczeń piwnicznych równolegle do
istniejących przewodów centralnego ogrzewania.
W miejscu podejścia do projektowanych pionów c.w. skrzyżowanie wykonać nad rurami c.o.
rozcinając istniejącą izolację.
Pionowe podejścia do kuchni i do umywalni wykonać należy w bruzdach w ścianach.
Podejście pionowe do projektowanych mieszaczy w umywalniach prowadzić w ścianie od strony
korytarza.
4. ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE
Instalację centralnej ciepłej wody z cyrkulacją, oraz projektowane fragmenty przewodów zimnej wody
projektuje się wykonać z rur polietylenowych firmy TECE. Projektuje się zastosowanie rur
wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/Al./PE, z wkładką aluminiową, z połączeniami zaciskanymi
aksjalnymi (bez uszczelek). Wszystkie elementy instalacji w systemie TECE lub innym o
równoważnych walorach technicznych.
Rury TECEflex izolować izolacją z pianki PE z powłoką ochronną. W piwnicy grubość izolacji równa
średnicy rury izolowanej. W bruzdach w ścianach grubość izolacji równa połowie średnicy rury.
Fragmenty instalacji wody zimnej w bruzdach w ścianach w izolacji z pianki PE grubości 6 mm z
powłoką ochronną
Projektowane w umywalni na parterze i na piętrze mieszacze ciepłej wody mają mieć zintegrowane
zawory zwrotne oraz wewnętrzne filtry siatkowe. Mieszacze muszą być wyposażone w termometr
wskazujący temperaturę wody zmieszanej. Wymagania dla projektowanych mieszaczy dokładnie
obrazują termostaty centralnej c.w.u. firmy RADA typ Termoscopic nr katalogowy 02 2150 30. Należy
zastosować mieszacze o identycznych ze wskazanym typem funkcjach technicznych i o podobnej
jakości.

5. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
Z uwagi na wielkość projektowanych średnic instalacji c.w.u. i cyrkulacji nie wymaga się instalowania
przejść ochronnych w miejscach przechodzenia rur przez przegrody budowlane.

6. WYKONAWSTWO INSTALACJI
Projektowaną instalację wykonać z zachowaniem wymagań zawartych w :
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•
•
•

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych COBRI INSTAL
zeszyt nr 7; 07. 2003 r.

Instalację poddać należy płukaniu i próbom ciśnieniowym na ciśnienie 0,6 Mpa.
Prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczególnych dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
7. TOWARZYSZĄCE ROBOTY BUDOWLANE
W celu zrealizowania projektowanej instalacji centralnej ciepłej wody należy wykonać następujące
towarzyszące roboty budowlane :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie przekuć lub przewiertów przez stropy piwnicy i parteru
wykonanie przekuć lub przewiertów przez ściany piwnicy , parteru i piętra
wykonanie i zamurowanie bruzd pionowych w pomieszczeniu pomocniczym kuchni i w ścianie
korytarza na parterze i na piętrze
rozkucie kafelek w pomieszczeniu pomocniczym kuchni i w umywalniach na parterze i na
piętrze ( rozkucia wykonać należy w jak najmniejszym zakresie niezbędnym do podłączenia
mieszaczy ciepłej wody)
wykonanie wnęki ściennej 0,3x0,3x0,15 w ścianie umywalni na piętrze
zaopatrzenie wnęki w drzwiczki zamykane na klucz wykonane ze stali lakierowanej
naprawy tynków po rozkuciach
pomalowanie na kolor uzgodniony z dyrektorką przedszkola całych ścian w których
wykonywane były bruzdy i rozkucia
uzupełnienie rozkutych kafelków z zastosowaniem nowych kafli jak najbardziej zbliżonych
kolorystycznie i wzorniczo ( proponowane kafelki przedstawić do akceptacji inspektorowi
nadzoru).

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) BILANS MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
W projekcie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej nie przewiduje się urządzeń
elektrycznych.
b) WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD
Nie dotyczy projektu ciepłej wody użytkowej
c) PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI WENTYLACYJNYCH (zgodnie z
metodologią obliczania charakterystyki energetycznej)
•
instalacja ciepłej wody
ηW,tot=0,39
Sprawność wytworzenia nośnika ciepła (tabela 12, pkt 6)
Sprawność transportu wody (tabela 13.1, pkt 4)
Sprawność akumulacji ciepła w systemie wody (tabela 13.2, pkt 3)
Sprawność wykorzystania (zgodnie pkt 4.1 przyjęto)

ηW,g=0.90
ηW,d=0,60
ηW,s=0,73
ηW,e=1,00

d) WYKAZANIE, ŻE PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE
OSZCZĘDNOŚCI ENEREGII
Wymagania dotyczące oszczędności energii w projektowanym obiekcie uznaje się za spełnione , gdyż
spełniają wymogi paragrafu 329.1.1) Warunków Technicznych Dz. U. nr 75 poz.690.:
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•

Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów instalacyjnych zgodna jest z pkt. 1.5. w
załączniku nr 2 do Warunków Technicznych Dz. U. nr 75 poz.690.

Technika instalacyjna odpowiada wymaganiom izolacyjności cieplnej

9. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO.
Zgodnie z przepisami wykonawczymi ustawy o ochronie środowiska przedmiotowa instalacja nie
wymaga procedury decyzji o uwarunkowania środowiskowych i nie jest obiektem mogącym pogorszyć
stan środowiska.
9.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY
Zapotrzebowanie wody dla projektowanej instalacji wynosi :
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe:
*ilość dzieci w przedszkolu 60 osób
3
średnie zużycie ciepłej wody na osobę q1 = 15,0 dm /dobę
* średnie dobowe
3
3
Gdob śr = 60 x 15 = 900 dm /dobę = 0,9 m /dobę
* maksymalne dobowe
3
Gdob max = 0,9 x 2,5 = 2,25 m /dobę
Woda musi spełniać wymogi dla wody pitnej

9.2. JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
Ilość ścieków jest odpowiednio równa ilości zużytej wody.
9.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH WRAZ Z ZASIĘGIEM ICH ROZPRZESTRZENIANIA
Instalacja c.w.u. nie stanowi źródła zanieczyszczeń gazowych.
9.4. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW
W trakcie pracy instalacji c.w.u. nie powstają odpady.
9.5. EMISJA HAŁASU I WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
Projektowana instalacja nie jest źródłem hałasu.
9.6. WPŁYW OBIEKTU NA DRZEOSTAN, ZIEMIĘI WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Metryka ochrony przeciwpożarowej została sporządzona na podstawie odrębnych przepisów:
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniana projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121, poz.
1)
1137)
- Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (
Dz. U. Nr 75 poz. 690 ) - z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109,
2)
poz. 1156 oraz z 2008r. Nr 201, poz. 1238)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie
3)
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
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- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanego i terenów (Dz. U. Nr 80, poz.
4)
563)
Budynek , dla którego projektowana jest instalacja centralnej ciepłej wody jest obiektem
przedszkolnym i zaliczony jest do kategorii zagrożenia ZL II.
Obiekt jest budynkiem niskim.
Budynek posiada klasę odporności „B”.
Budynek posiada zewnętrzną ochronę pożarową w postaci hydrantu zewnętrznego HP80
o wydajności 10 l/s.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej projektowana instalacja nie wymaga żadnych szczegółowych
rozwiązań.
Z uwagi na wielkość projektowanych średnic instalacji c.w.u. i cyrkulacji ( od Ø 4,0 cm do Ø 1,6 cm)
nie wymaga się instalowania przejść ochronnych w miejscach przechodzenia rur przez przegrody
budowlane.
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Ze względu na specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych nie występuje
konieczność sporządzenia planu BIOZ.
Prace ujęte w projekcie nie zawierają się w wykazie art. 21a, ust.2 ustawy Prawo Budowlane, będą
trwały krócej niż 30dni roboczych i będzie przy nich zatrudnionych mniej niż 20 pracowników, a ich
pracochłonność nie będzie przekraczać 500 osobodni.

kwiecień 2012 rok

mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz

