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OPIS  TECHNICZNY
do projektu wewnętrznych instalacji wod-kan i co.

Projekt zmiany sposobu użytkowania części budynku szpitala na zakład opieki zdrowotnej
Lokalizacja: Głubczyce, ul. M.Skłodowskiej – Curie 26

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy branżowe,

2. Opis instalacji wodociągowej

2.1. Instalacja wewnętrzna
Projektuje  się  instalację  wewnętrzną  rozprowadzającą  wodę  w  lokalu  ZOZ  do 
punktów  czerpalnych  wykonana  z  rur  miedzianych  łączonych  przez  lutowanie  i 
układanych w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości zależnie od średnicy rury. 
Rury  należy  prowadzić  w  bruzdach  w  ścianach,  przykrytych  warstwą  zaprawy 
cementowej. Wszystkie przejścia rur miedzianych przez przegrody budowlane należy 
przeprowadzić w tulejach ochronnych.  Instalacja w kondygnacji piwnic prowadzona 
będzie natynkowo a w kondygnacji parteru podtynkowo.

2.2. Instalacja ciepłej wody
Przygotowanie ciepłej  wody użytkowej  odbywa się z  istniejacej  kotłowni gazowej  
przyległej do budynku szpitala. Rurociągi c.w.u. należy wykonać z rur miedzianych 
i prowadzić w bruzdach obok rurociągów wody zimnej. 
Wszystkie  przejścia  rur  miedzianych  przez  przegrody  budowlane  należy  
przeprowadzić w tulejach ochronnych. 
Wszystkie instalacje wodne muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 
i po wykonaniu poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem,  przy  czym  ciśnienie  
próbne musi wynosić 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego.  Wszystkie  rury  
prowadzone  będą  w  izolacji  ochronnej.  Grubość  izolacji  dobrać  odpowiednio  do  
średnicy rury. Instalacja w kondygnacji piwnic prowadzona będzie natynkowo a w  
kondygnacji parteru podtynkowo.

3. Odprowadzenie ścieków

3.1. Instalacja kanalizacji wewnętrznej
Ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzane będą poprzez instalację kanalizacyjną 
z rur PCV do przyłącza kanalizacji sanitarnej
Instalacje należy wykonać z rur PCV PN-74/C-89200 łączonych na kielichy metodą 
wciskową  z  uszczelkami  gumowymi.  Pion  kanalizacyjny  należy  zakończyć  rurą 
wywiewną wychodzącą ponad dach. 
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      4. Instalacja c.o.

4.1. Grzejniki
Projektuje się demontaż istniejacych grzeników żeberkowych oraz montaż grzejników 
płytowych  firmy  Purmo  serii  Hygiene  o  oznaczeniach  podanych  na  rysunku.  
Grzejniki  należy  wyposażyć  w  zawory  termostatyczne  z  wstąpną  regulacją,  
montowane na przewodzie  zasilającym. Grzejniki należy montować  minimalnie  w  
odległości  12cm  od  posadzki  i  nie  bliżej  niż  6cm  od  ściany,  w  gabinetach  
zabiegowych nie  bliżej  niż  10 cm od powierzchni  wykończonej  ściany.  Grzejniki  
powinny być wyposażone w odpowietrzniki automatyczne.

4.2. Przewody
Projektuje sie wymianę przewodu stalowego DN50 łączącego piony z rozdzielaczem 
c.o. Piony oraz przewody zasilające piony instalacji c.o. należy wymienić na nowe  
wykonane z  rur stalowych DN32.  Podejścia  do grzejników należy wykonać z  rur  
stalowych DN15 łączonych przez spawanie.
Zarówno piony instalacji jak i podejścia do grzejników należy prowadzić podtynkowo  
w izolacji cieplnej.  Wymagana grubość izolacji cieplnej (wykonana z materiału o  
przewodności  cieplnej  0,035W/(m  K)   przewodów  w  zależności  od  średnicy  
wewnętrznej przewodu powinna spełniać wymagania podane w załączniku nr 2 pkt 
1.5 do  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002r. Nr 75, poz 690 z poź. zmianami).

5. Wentylacja mechaniczna

Projekt wentylacji przewiduje wykonanie następujących układów wentylacji 
mechanicznej:
a) wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w 
pomieszczeniach:

- recepcja (3),
- poczekalnia (4),
- gabinet zabiegowy (7),
- gabinet lekarski (8),
- gabinet lekarski (9),
- gabinet lekarski (10),
- pacjenci: WC męskie (11),
- pacjenci: WC damskie i dla niepełnosprawnych (12),
- gabinet lekarski (13),
- recepcja (15),
- poczekalnia (16),
- gabinet lekarski (19),
- pokój przygotowawczo-zabiegowy/pokój szczepień (20)

b) wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń:
- personel: WC męskie (5),
- personel: WC damskie (6),
- pacjenci: WC męskie (11),
- pacjenci: WC damskie i dla niepełnosprawnych (12).
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6. Parametry instalacji wentylacji

6.1.  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Zadaniem  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  jest  zapewnienie  
odpowiednich  warunków  higienicznych  powietrza  w  wentylowanych  
pomieszczeniach. 
Ilości  wentylowanego  powietrza  przyjęto  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  
Zdrowia z 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod  
względem  fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki  
zdrowotnej – Dz.U. Nr 213 poz. 1568.

Nr
pomieszczenia Funkcja Vnaw

[m3/h]
Vwyw

[m3/h]
3 Recepcja 450 ---
4 Poczekalnia 450 700
7 Gabinet zabiegowy 196 196
8 Gabinet lekarski 170 170
9 Gabinet lekarski 162 162
10 Gabinet lekarski 157 157
13 Gabinet lekarski 150 150
15 Recepcja 310 210
16 Poczekalnia 300 300
19 Gabinet lekarski 157 157

20
Gabinet 

przygotowawczo-
zabiegowy

206 206

RAZEM 2708 2408

Charakterystyka instalacji
a) instalacja będzie pracowała wyłącznie na powietrzu zewnętrznym,
b) powietrze nawiewane będzie filtrowane oraz podgrzewane przez nagrzewnicę 
elektryczną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
c) temperatura nawiewanego powietrza wynosić będzie +24ºC,
d) Utrzymanie temperatur powietrza w pomieszczeniach na poziomie +24ºC, 

Wentylacja nawiewna – nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń odbywać się 
będzie  z  centrali  nawiewno-wywiewnej  typu  Clima-produkt  zlokalizowanej  pod  
sufitem pomieszczenia Komunikacja w kondygnacji piwnic. Z centrali wyprowadzony 
zostanie  kanał  nawiewny  50x50cm  rozprowadzający  powietrze  do  
poszczególnych  pomieszczeń  za  pomocą  przewodów  wykonanych  z  blachy  
stalowej ocynkowanej. Anemostaty nawiewne lokalizowane  będą  pod  sufitem  
pomieszczeń. Czerpnia świeżego powietrza znajdować się będzie  na  elewacji  
północnej na wysokości min.3.0m n.p.t.



Opis techniczny do projektu wewnętrznych instalacji wod-kan i c.o. - zmiana sposobu użytkowania części  
budynku szpitala na Zakład Opieki Zdrowotnej. Lokalizacja

 Głubczyce, ul. M.Skłodowskiej-Curie d 26z.nr 621/2
Wentylacja wywiewna – Usuwanie zużytego powietrza odbywać się będzie przez ciąg 
kratek wentylacyjnych do zbiorczego kanału wywiewnego 50x50cm połączonego z 
centralą Clima-produkt. Z centrali nawiewno-wywiewnej przewód odprowadzający 
zużyte powietrze (wyrzutnia) wyprowadzony zostanie ponad dach. 

W pomieszczeniach:

Nr
pomieszczenia Funkcja Vnaw

[m3/h]
Vwyw
[m3/h]

5 Personel: WC męskie 50 nadwyżka z 
poczekalni 50

6 Personel: WC damskie 50 nadwyżka z 
poczekalni 50

11 Pacjenci: WC męskie 50 nadwyżka z 
poczekalni 50

12 Pacjenci: WC damskie i 
dla niepełnosprawnych

50 nadwyżka z 
poczekalni 50

17 Pacjenci: WC damskie i 
dla niepełnosprawnych

50 nadwyżka z 
poczekalni 50

18 Pacjenci: WC męskie 50 nadwyżka z 
poczekalni 50

RAZEM 300 300

Zastosowano indywidualne wentylatory wywiewne usuwające zużyte powietrze na 
zewnątrz budynku z pominięciem układu wywiewnego centrali Clima-produkt. 
Nawiew do tych pomieszczeń realizowany będzie przez wzmożony nawiew do 
pomieszczeń poczekalni.

Sterowanie
Sterowanie centralą odbywać się będzie za pomocą elektronicznego sterownika z 
programatorem centrali.
W okresie przerw w wykorzystywaniu pomieszczeń należy zapewnić okresową 
obniżoną wymianę powietrza poprzez automatyczne przełączanie wentylatorów na 
bieg dyżurny. 

7. Montaż instalacji wentylacyjnej
Mocowania  kanałów  wentylacyjnych  należy  wykonać  z  materiałów  niepalnych,  
zapewniających przejęcie sił powstających w wyniku pożaru  w czasie nie krótszym 
niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. 

8. Klimatyzacja
W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w okresie letnim w pomieszczeniach 
stałej pracy: gabinety lekarskie (8,9,10,13,19), gabinety zabiegowe (7,20), recepcje 
(3,15),  należy zamontować pod sufitem tych pomieszczeń urządzenia
przeznaczone do schładzania powietrza. Zaprojektowano klimatyzatory :
– recepcja (3) – klimatyzator Mitsubishi MSH-GA50VB,
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– gabinet zabiegowy (7) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA35VB,
– gabinet lekarski (8) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA35VB,
– gabinet lekarski (9) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA25VB,
– gabinet lekarski (10) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA25VB,
– gabinet lekarski (13) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA25VB,
– recepcja (14) – klimatyzator Mitsubishi MSH-GA50VB,
– gabinet lekarski (19) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA25VB,
– gabinet zabiegowy (20) – klimatyzator Mitsubishi MVH-GA25VB.

9. Uruchomienie i odbiór
Po zakończeniu montażu centrali i  podłączeniu do niej instalacji  wentylacji całego  
lokalu należy wykonać próbne uruchomienie instalacji. Próbne uruchomienie należy 
wykonać  w porozumieniu  z  przedstawicielami  serwisu  technicznego producentów  
urządzeń dla uniknięcia  przeciążenia  i  uszkodzenia  silników  wentylatorów.  Po  
uruchomieniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  ilości  i  parametrów  powietrza.  
Następnie należy dokonać regulacji instalacji dla osiągnięcia założonych w projekcie 
wartości wydatków i temperatur –   z dokładnością wg normy PN-78/B-10440.
Regulację należy przeprowadzić dwuetapowo: 
– regulacja wstępna – przy pomocy przepustnic na przewodach głównych,
– regulację  dokładną  –  przy  pomocy  przepustnic  przy  nawiewnikach  i 

wywiewnikach. 
Podczas  próbnego  uruchomienia  należy  sprawdzić  poprawność  działania  
poszczególnych urządzeń i automatyki. 

10. Uwagi końcowe
a)  Zastosowane  do  wykonania  i  montażu  instalacji  wentylacji  materiały  oraz  
urządzenia muszą  posiadać  niezbędne  atesty,  certyfikaty i  aprobaty techniczne  
zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.
b)  Przed  wykonaniem  poszczególnych  elementów  instalacji  należy  każdorazowo  
sprawdzić możliwość montażu elementów na budowie w odniesieniu do istniejących  
warunków.
c) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami branżowymi oraz 
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  
Część  II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”
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