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Oświadczenie projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

DOPOSAŻENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W INSTALACJĘ C.W.U. 

 

sporządzony w:  marzec 2016 r. 

 

dla:    GMINA TARNÓW OPOLSKI 

UL. DWORCOWA 6 

46-050 TARNÓW OPOLSKI 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,  

c) Obliczenia własne z zastosowaniem programu OZC, 

d) Audyt energetyczny – autorstwa: mgr inż. Krzysztof Czyżykowski, maj 2016 r.  

e) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy doposażenia budynku 

Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim w wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej, 

która zasilana będzie z projektowanej kotłowni gazowej wspomaganej projektowaną instala-

cją kolektorów słonecznych. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej: 

 budowa instalacji c.w.u. z podłączeniem do projektowanej kotłowni gazowej i instala-

cji kolektorów słonecznych, 

 roboty instalacyjne towarzyszące budowie projektowanej instalacji c.w.u., 

 roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.  

 

III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek nie jest wyposażony w centralną instalację 

przygotowania c.w.u. Ciepła woda przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elek-

trycznych. 

 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

 

Projektuje się doposażenie budynku w instalację ciepłej wody z cyrkulacją, która zasilana 

będzie z projektowanej kotłowni gazowej wspomaganej instalacją kolektorów słonecznych.  

 

3.2.1. ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI W BUDYNKU 

 

Przewody ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji na poziomie przyziemia projektuje się 

prowadzić pod stropem kondygnacji, z zastosowanie systemowych zawiesi (np. Hilti). Przej-

ścia przez ściany w rurach osłonowych stalowych lub z tworzywa sztucznego.  
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Zaprojektowano dwa główne piony c.w.u. i cyrkulacji oraz indywidualne podejścia do punk-

tów poboru c.w.u., zgodnie z rys. nr 5 rozwinięcia instalacji. Główne piony c.w.u. oraz podej-

ścia indywidualne należy prowadzić podtynkowo. Dopuszcza się prowadzenie pionów po 

tynku, pod warunkiem obudowania pionów płytami GKF i licowania płytkami ściennymi w 

pomieszczeniach sanitarnych.  

Na pionach c.w.u. należy zainstalować zawór termostatyczny mieszający. Na pionach cyrku-

lacyjnych zaprojektowano zawór podpionowy termostatyczny z nastawą wstępną (wg rys. 

rozwinięcia instalacji).  

 

3.2.2. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ PRZYGOTOWANIA C.W.U.  

 

Projekt zakłada likwidację istniejących lokalnych źródeł przygotowania c.w.u. 

 

4. WYKONANIE INSTALACJI C.W.U. 

 

Instalację c.w.u. projektuje się wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 

95 °C, Pmax = 1.0 MPa, z systemem mosiężnych kształtek zaprasowywanych. 

Przewody projektuje się prowadzić pod tynkiem.  

Dopuszcza się zmianę tras projektowanych przewodów c.w.u., przy zachowaniu jednak śred-

nic przewodów wynikających z rozwinięcia instalacji c.w.u. Przewody należ łączyć metodą 

zaprasowywania. Podpory dla rur należy wykonać w następujących odległościach:  

Średnica rury d (mm):   odległość mocowań w cm:  

20    80  

25    90  

32    105  

40    120  

50    135 

Rury w projektowanym układzie instalacji c.w.u. zapewniają maksymalne wydłużenie odcin-

ków na poziomie 3 cm (dla temp. wody 70˚C), co pozwala wyeliminować konieczność zasto-

sowania mechanicznych rozwiązań kompensacyjnych. Należy jednak w miarę możliwości 

prowadzić przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.  

Każdorazowo przy odejściu odcinka instalacji w kierunku punktów poboru należy zastosować 

punkt stały, zapewniający nieprzenoszenie wydłużeń na odcinki instalacji prowadzone w 

mieszkaniach.  

Całość robót montażowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego produ-

centa rur. 
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Przewody c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować poprzez nałożenie na nie elementów z pianki 

poliuretanowej. Należy stosować następujące grubości izolacji, zależnej od średnicy przewo-

du:  

Rura:   grubość izolacji:   materiał  

16x2   20 mm    otulina np. thermaflex PUR gr. 20 mm  

20x2,3  20 mm    otulina np. thermaflex PUR gr. 20 mm  

25x2,5  20 mm    otulina np. thermaflex PUR gr. 20 mm  

32x3   20 mm    otulina np. thermaflex PUR gr. 20 mm  

 

Otulinę izolacyjną należy nałożyć na przewód po wykonaniu połączenia. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na zachowanie odpowiednich średnic i przekrojów izolacji w odniesieniu do 

średnic izolowanych przewodów.  

 

5. PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

Przed zakryciem i założeniem izolacji, należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanej 

instalacji. Próbę należy wykonać przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, 

przy czym należy prowadzić ją jako wstępną, główną i końcową Każda z prób musi następo-

wać bezpośrednio po sobie. Do pomiaru ciśnienia w czasie prób należy używać manometru, 

który pozwalać będzie na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Manometr powinien 

być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. Po wykonaniu prób, instalację 

należy starannie wypłukać wodą z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE  

 

Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w poniżej podanych 

Zarządzeniach:  

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

 

L.p. DN Długość 

L 

opis materiału 

 [mm] [m]  

1 16×2 163 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, 

z systemem mosiężnych kształtek zaprasowywanych (średnice 16 .. 50) 

2 20×2,3 25 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, 

z systemem mosiężnych kształtek zaprasowywanych (średnice 16 .. 50) 

3 25×2,5 12 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, 

z systemem mosiężnych kształtek zaprasowywanych (średnice 16 .. 50) 

4 32×3 58 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa, 

z systemem mosiężnych kształtek zaprasowywanych (średnice 16 .. 50) 

 

 

Typ Symbol DwxG L Opis 

  

[mm] [m]  

    

 

Okrągła Pianka PE 16×20 163 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 20×20 25 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 26×20 12 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

Okrągła Pianka PE 32×20 58 Otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego 

rurociągów z panki PE lambda 0.035 W/mK. 

 

 DN Ilość N  

 [mm] [szt.] Opis 

    

Zawór mieszający 

do c.w.u. 

20 9 Termostatyczny zawór mieszający do CWU, korpus z brązu, 

sprężyna ze stali nierdzewnej, części wewnętrzne wykonane z 

mosiądzu odpornego na odcynkowanie, obustronnie gwint 

zewnętrzny  

Zawór  

termostatyczny  

do cyrkulacji 

15 3 Zawór termostatyczny do cyrkulacji CWU z automatyczną 

funkcją dezynfekcyjną. 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Rys. nr 1. Instalacja c.w.u. – rzut przyziemia 

Rys. nr 2. Instalacja c.w.u. – rzut parteru 

Rys. nr 3. Instalacja c.w.u. – rzut I piętra 

Rys. nr 4. Instalacja c.w.u. – rzut II piętra 

Rys. nr 5. Rozwinięcie instalacji c.w.u. 

 
 


