
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
1. Plan sytuacyjny      1:500   rys. nr 1 
2. Rzut piwnic instal. wod. kan    1:50     rys. nr 2 
3. Rzut parteru instal. wod. kan    1:50     rys. nr 3 
4. Rozwinięcie  leżaków  kanalizacyjnych   1:100   rys. nr 4 
5. Rozwinięcie  leżaków  kanalizacyjnych   1:100   rys. nr 5 
6. Schemat wlotu zimnej wody do budynku                rys. nr 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

OPIS I OBLICZENIA 
do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej, 

ciepłej, kanalizacji sanitarnej  w budynku Szkoły Muzycznej w Zambrowie przy 

Al. Wojska Polskiego w Zambrowie nr dz. 1475  
 

1.0 Podstawa opracowania 
 -  zlecenie Inwestora i zawarta umowa  
  

2.0 Materiały do opracowania 
- wtórnik geodezyjny w skali 1:500  

- decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego znak GP.6733.8.2014 z dnia 2014-

07-22 

-  warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez 

ZCiWspółka z o. o. w Zambrowie– pismo znak L.dz.1771/2014     z dnia 04-09-2014  

- warunki przyłączenia domiejskiej sieci ciepłowniczej wydane przez ZCiW Sp. z o.o. 

w Zambrowie – pismo z dnia 05-09-2014r.  

- obowiązujące  normy i normatywy. 
 

3.0 Zakres opracowania 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnętrznych instalacji 

sanitarnych: wody zimnej. ciepłej, kanalizacji sanitarnej rozbudowy  bud. Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego przy Al. Wojska Polskiego 

w Zambrowie. 

  
4.0  Gospodarka wodna 
      4.1   Zapotrzebowanie wody zimnej 
      4.1.1   Zapotrzebowanie na cele socjalne i ppoż 

Wodę do istniejącego i rozbudowywanego budynku Szkoły Muzycznej 

doprowadzać będzie istniejące przyłącze wodociągowe 50mm leżące na działce 

Inwestora. Ciśnienie w sieci wynosi ok. 0.05÷0,35 MPa.   

Obliczeń zapotrzebowania wody dokonano w oparciu o normę PN-92/B-01706 oraz 

DZ.U. Nr 8 poz.70 z dnia 14.01.2002. 

Ilość uczniów 150   

Zapotrzebowanie wody dla ucznia  – 15 l/d  

Gdśr = 150 x 15 = 2250 l/d = 2,25 m
3
/d  

         Zapotrzebowanie wody do doboru wodomierza  

         W całym budynku  szkoły zainstalowanych będzie:  

- umywalki –15 szt.  

- wc –        15 szt.  

- natryski-     3 szt.   

- pisuary-      1 szt. 

Suma normatywnych współczynników wypływu  

qn = 15 x 0.14 + 15 x 0.13 + 3 x 0.3+ 1 x 0,3= 5,25 l/s  

Przepływ obliczeniowy  

Q = 0.4 x 5,25 
0.54 

+0,48 = 1,5 l/s = 5,4 m
3
/h 

Dla w/w przepływu przyjęto wodomierz WS 6 klasy B Fabryki Wodomierzy PoWoGaz 

SA  posiadający certyfikat typu wg MID o następującej charakterystyce:  

-    nominalny strumień objętości    Q3 = 6,0 m
3
/h  

-    maksymalny strumień objętości   Q4 = 12,0 m
3
/h  

-    minimalny strumień objętości    Q1 = 120 l/h  
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W nowej części szkoły zamontowane będą: 

 - umywalki podwójne z dwiema bateriami stojącymi i jednym odpływem     szt 4 

 - umywalki pojedyncze z baterią stojącą            szt.2 

 - wc kompaktowe              szt.9 

 - natryski bez brodzików              szt.2 

       - kratki ściekowe z odpływem dn 50            szt.8 

  - pisuary z zaworem spłukującym            szt.1  

 - zawory ze złączką do węża dn 15            szt.3 

 - hydranty p.poż dn25 z wężem półsztywnym l=30m         szt.4 

 Po wykonaniu  płukania i prób w miejsce wstawki należy montować wodomierz 

w konsoli EWE. Za wodomierzem projektuje się zawór pierwszeństwa np. typu DH300 

odcinający przepływ gospodarczy w czasie gaszenia pożaru, filtr siatkowy oraz 

bezwzględnie zawory antyskażeniowe typu EA (na wodzie gospodarczej i ppoż.).  

 
                      

4.1.2 Zapotrzebowanie na cele p.poż. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów w projektowanym budynku Szkoły Muzycznej zaprojektowano 

hydranty p. pożarowe 25  z wężem półsztywnym płasko składanym o długości 30m 

każdy o zapotrzebowaniu wody wynoszącym 1,0 l/s każdy  Qppoż = 7,2 m
3
/h. 

Hydranty zamontowane będą na ścianie w szafce podtynkowej na wysokości 1,35m nad 

gotową posadzką. Instalacja hydrantowa zaprojektowana została z rur stalowych 

ocynkowanych, łączonych przez złączki gwintowane. 

Przewody zostaną prowadzone pod stropem piwnic i w bruździe w ścianie. Przewody 

należy zaizolować otuliną z PE gr 13mm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035w/mK. W celu zapewnienia priorytetu przepływu wody zimnej w instalacji p. poż. 

zaprojektowany został zawór pierwszeństwa DH300 firmy Honeywell zamontowany na 

odgałęzieniu do instalacji gospodarczej w budynku w pomieszczeniu wodomierza 

w istniejącej części budynku. 

 

4.2   Ilość ścieków socjalnych  
Ilość ścieków socjalnych równa będzie ilości zużywanej wody i wynosić będzie: 
- Qd  = 2,25 m

3
/d. 

Ścieki odprowadzane będą do przebudowywanego przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 

mm  na działce Inwestora.  

   

5.0 OPIS  INSTALACJI  WEWNĘTRZNYCH  
5.2  Instalacja wod. - kan. 

5.2.1. Instalacja wody zimnej  
W budynku przewidziano instalację wody zimnej zasilanej z istniejącego przyłącza 

wodociągowego w istniejącym budynku.  

Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie na wejściu przyłącza wodociągowego do projektowanego 

budynku /wynoszące ok. 0,05÷0,35 MPa/ zaprojektowano zestaw hydroforowy np. f-my 

Bartosz w celu zapewnienia właściwego ciśnienia w wewnętrznej instalacji wody zimnej 

i ciepłej. 

Dane do doboru: 

- wydajność: Q=7,5 m
3
/h 

- ciśnienie dyspozycyjne w sieci: Pmin=0,05MPa 

- ciśnienie uzyskane przez zestaw: P=0,4MPa 
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Ze względu na brak wymaganego minimalnego ciśnienia na wejściu do zestawu (0,1MPa) 

wymagany zbiornik przed zestawem V= 500 l na ciśnienie P=6,0 bar, D=750mm, 

H=1370mm. 

 

Dobrano zestaw hydroforowy  prod. np. F. Bartosz typu:  

ZH MVC 6.6.2.SPE+OR50 

 Ilość pomp w zestawie: 2  szt.  w tym jedna pompa rezerwa czynna 

 Łączna moc zainstalowana: n = 2 x 1,5 kW = 3,0 kW 

 Typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą częstotliwości 

z automatycznym testowaniem pomp 

 Ilość przetwornic częstotliwości: 2 szt.   

 Praca pomp: przemienna  

 Kolektory zestawu: dn 50 / PN 10 + obejście rezerwowe dn 50 / PN 10 

 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu  

 Wykonanie materiałowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301  

 

Budowa i zasada działania zestawu ZH MVC 6.6.2.SPE+OR50 

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o dwie pionowe – wielostopniowe pompy 

mocy 1,5 kW każda z czego jedna pompa stanowi rezerwę czynną. Są to najnowszej 

generacji pompy z uszczelnieniem mechanicznym wału pompy i silnika; korpus, płaszcz, 

wirniki oraz wał pomp wykonane są ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wpływa na ich 

trwałość oraz jakość tłoczonej wody; silniki odznaczają się wysoką sprawnością i niskim 

poziomem hałasu. Pompy zabudowane są na podstawie wyposażonej w wibroizolatory, 

które zapobiegają przenoszeniu drgań, a jednocześnie dają możliwość poziomowania 

układu. Pompy podłączone są do kolektorów (ssącego i  tłocznego) zakończonych 

kołnierzami luźnymi co znacznie ułatwia podłączenie zestawu.  Na kolektorach 

zamontowane są niezbędne czujniki, manometry oraz zbiorniki przeponowe. Wszystkie 

pompy wyposażone są  armaturę odcinającą po stronie ssawnej i tłocznej oraz zawory 

zwrotne - osiowe po stronie tłocznej.  

Zestaw posiada obejście rezerwowe dn 50, wyposażone w przepustnicę odcinającą z 

zaworem zwrotnym (obejście rezerwowe pozwala na swobodny przepływ wody  

z pominięciem zestawu w chwili zaniku zasilania, konserwacji, serwisowaniu lub awarii 

zestawu oraz gdy ciśnienie z wodociągu jest wystarczające. 

Sterowanie zestawem odbywa się będzie poprzez rozdzielnię zasilająco – sterującą SZH 

(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana 

proszkowo. Elementem zarządzającym pracą układu jest przemysłowy sterownik 

mikroprocesorowy z panelem czołowym XBTN (panel tekstowy). Sterownik    

współpracuje z przetwornicami częstotliwości (z wbudowanym filtrem wejściowym RFI) 

do regulacji obrotów pomp. Przetwornice częstotliwości posiadają wektorowy algorytm 

sterowania, stąd też dedykowane są w szczególności dla aplikacji pompowych (do 

głównych zalet tych przetwornic można zaliczyć: funkcję automatycznej optymalizacji 

energii redukującą straty w silniku przy zredukowanej prędkości obrotowej; funkcję 

automatycznego dopasowania do podłączonego silnika – przy zatrzymanym i obciążonym 

wale silnika; funkcję „autoramping” – automatyczne wydłużanie / skracanie czasów ramp 

up / down; funkcję „autoderating”  

w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrównoważenia napięcia zasilania lub 

przekroczenia temperatury otoczenia; możliwość przełączania bez konieczności 

zatrzymania silnika. Zastosowany w zestawach hydroforowych układ regulacji, umożliwia 

bezstopniowe dopasowanie wydajności w instalacji wodociągowej, niezależnie od 

zmiennych warunków pracy tej instalacji. 
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Układ sterowniczy realizować będzie następujące funkcje dla zestawu pomp:  

- załączać i wyłączać pompy w zależności od ciśnienia na tłoczeniu oraz prędkości 

obrotowej pomp; 

- przechodzić przy braku rozbioru lub małych rozbiorach w tryb tzw. usypiania 

przetwornicy częstotliwości;  

- realizować przemienną pracę pomp; 

- automatyczne załączać kolejną sprawną pompę w przypadku awarii jednej z nich; 

- posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez 

cykliczne załączanie; 

- posiada możliwość ograniczenia ilości pracujących pomp np. ze względów 

energetycznych;  

- przesuwać rozruchy pomp w czasie; 

- blokować załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykryje awarię; 

- wyłączać pompy zestawu przy przekroczeniu ciśnienia granicznego w instalacji; 

- zapewnienie kontynuowania procesu bez konieczności ponownego ustawiania 

parametrów pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu; 

- zabezpiecza pompy przed pracą „na sucho”.  

Na szafie sterującej zestawów zabudowane są: rozłącznik główny oraz panel operatorski  

z poziomu, którego odbywa się programowanie zestawów hydroforowych (ciśnienie 

zadane, zwłoki czasowe, częstotliwości pracy etc). Z wyświetlacza panelu można odczytać 

m.in. ciśnienie tłoczenia, częstotliwość prądu dla poszczególnych pomp, czas pracy pomp, 

czas rzeczywisty, parametry zadane, przepływ z przepływomierza elektromagnetycznego 

lub wodomierza z nadajnikiem impulsów, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: 

suchobieg, ciśnienie graniczne awaria falownika każdej pompy, niewłaściwe zasilanie etc. 

(wszystkie komunikaty wyświetlane są w języku polskim). Układ sterowniczy posiada 

wszystkie niezbędne zabezpieczenia od strony elektrycznej silników pomp. Zestawy 

okablowane są przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed 

negatywnym wpływem fal elektromagnetycznych.  
 

Materiały, armatura, izolacja 

Przewody wodociągowe w budynku wykonane będą:  

 przewody doprowadzające wodę zimną do hydrantów 25mm w obu budynkach z rur 

stalowych ocynkowanych łączonych na gwint przy użyciu kształtek z żeliwa ciągliwego 

  przewody doprowadzające wodę do poszczególnych przyborów  

w  posadzce i bruzdach ściennych z PE-Xc/Al./PE warstwowych tworzyw sztucznych, a 

baterie stojące przy umywalkach łączyć z instalacją za pomocą wężyków 

poprzedzonych zaworkami odcinającymi.  

Jako armaturę odcinającą przewiduje się zawory kulowe. W celu zabezpieczenia przed 

kondensacją pary na powierzchni rur w piwnicy i w stropach podwieszonych należy je 

izolować otulinami z pianki poliuretanowej.  

 

5.2.2. Instalacja wody ciepłej  
 Z uwagi na to, iż sieć cieplna dostarcza ciepło do budynku tylko w okresie grzewczym 

ciepła woda do potrzeb higienicznych w łazienkach przygotowywana będzie 

w podgrzewaczu elektrycznym pojemnościowym  usytuowanym w łazience.  Ciepła woda 

rozprowadzana jest trasami równoległymi do przewodów wody zimnej w posadzkach 

z podejściem do baterii w bruzdach ściennych. 

Przyjęto elektryczny ogrzewacz wody serii HIT o pojemności V=100 l,  

na ciśnienie  p=6bar, o mocy N=1,5 kW i napięciu U=230 V. 
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Projektowany podgrzewacz ciepłej wody zabezpieczony będzie przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia zamontowanym na dopływie zimnej wody zaworem bezpieczeństwa 

Dn 15mm SYR 2115 ustawionym na ciśnienie otwarcia 4,5 bara, oraz naczyniem 

wzbiorczym przeponowym dla ciepłej wody DE o poj. Vc=2 l f=my Refleks na ciśnienie 

robocze do 10 bar.  

 

Materiały, armatura, izolacja 

Przewody wodociągowe w budynku wykonane będą:  

 przewody doprowadzające wodę z podgrzewacza do poszczególnych przyborów  

w  posadzce i bruzdach ściennych z PE-Xc/Al./PE warstwowych tworzyw sztucznych, a 

baterie stojące przy umywalkach łączyć z instalacją za pomocą wężyków 

poprzedzonych zaworkami odcinającymi.  

 

 

5.2.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z projektowanego i istniejącego budynku będą odprowadzane poprzez 

projektowane i przebudowywane przyłącze kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na 

działce Inwestora do istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej 400 w Alei Wojska 

Polskiego.  

Piony kanalizacyjne będą wyposażone w rewizje umieszczone nad posadzką piwnic 

oraz rurę wywiewną wyprowadzoną w bloku kominowym nad dach na wysokość +10,5m. 

Ilość ścieków równa jest ilości zużywanej wody dla celów socjalnych. Instalacja 

kanalizacji sanitarnej w piwnicy została zabezpieczona zasuwą burzową umieszczoną 

w studzience przed zalaniem ściekami w wypadku zatkania  przyłącza.  

 Materiały, armatura 

Piony i poziomy wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów 

przewidziano z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na wcisk na 

uszczelkę gumową.   

Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzone będą rurami spustowymi 

zewnętrznymi. 

 

       Opracował  inż. J. Siemiończyk 


