
OPIS TECHNICZNY 
 

do uzupełnienia projektu podstawowego (P.B.) 
 

 

I. UZUPEŁNIENIE PODSTAWOWEGO „PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

 

Przedmiotem uzupełnienia podstawowego projektu budowlanego, a tym samym „projektu 

zagospodarowania działki” jest powiększenie istniejącego placu manewrowego o 100m2 

przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy do wymiarów 20,0X20,0m tak, 

aby plac ten stanowił tym samym plac manewrowy p.poż. 

W tym celu należy: 

1. na odcinku 19,0m zlikwidować istniejący krawężnik betonowy, 

2. wyciąć lub przestawić istniejące krzewy rosnące na tej części zieleni, na której będzie 

powiększone utwardzenie, 

3. wykorytować około 120m2 obecnego terenu zielonego do głębokości ok. 55cm, 

4. wykonać podbudowę z pospółki ubitej mechanicznie o gr. warstwy 15cm, 

5. wykonać uzupełnienie okrawężenia placu z krawężnika drogowego na betonie, ok. 28mb 

(na styku krawężnika z chodnikiem wykonać jego obniżenie do powierzchni chodnika, 

6. wykonać podbudowę tłuczniową (tłuczeń średni) o gr. warstwy ok. 30cm, ubitej 

mechanicznie, 

7. wykonać asfaltową warstwę podbudowy oraz nawierzchni o łącznej grubości 7cm, 

8. wykonać drobne roboty ziemne wokół uzupełnienia placu manewrowego oraz na styku 

z chodnikiem. 

 

Powyższe rozwiązania pokazane zostały na mapie planu sytuacyjnego stanowiącego 

uzupełnienie do planu podstawowego. 

 

 

II. ALTERNATYWAROZWIĄZANIA POSADZKI W POMIESZCZENIU SALI 
 GIMNASTYCZNEJ PSP. 

 

Niniejsze rozwiązanie zastępuje część opisu podstawowego P.B. w punkcie 3.1.f. 

W zakresie rozwiązania alternatywnego przewidziano: 
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- chudy beton grubości 8cm, B-10, 

- izolację przeciwwilgociową 2xfolia budowlana na sucho, 

- płyta główna konstrukcyjna posadzki (dylatacja cięta 6x6m), beton B-25 o gr. 20cm, 

zbrojona rozproszonymi włóknami stalowymi, 

- 1xfolia na sucho, 

- styropian twardy FS 20 gr. 5cm, 

- szlichta cementowa podposadzkowa o gr. 7cm, z betonu B-10, zbrojona siatkami w 

oczkach 15x15cm Ø4,5mm, zatarta na gładko, 

- wykładzina sportowa PCV o gr. 0,45cm 

 

 

III. ALTERNATYWA ROZWIĄZANIA ZASILANIA GRZEJNIKÓW C.O. BUDYNKU SALI 
 GIMNASTYCZNEJ (obecnie od dołu). 

 

Niniejsze rozwiązanie zastępuje opis P,B. - instalacje sanitarne w pkt 5.3 i 6.3 oraz 

zestawienie materiałów w części c.o. - orurowanie, armatura i grzejniki. 

 

5.3 Instalacja C.O. 

 
W zakres opracowania wchodzi odrębny obieg C.O. z pompą obiegową zasilający 

nowoprojektowane pomieszczenia sali gimnastycznej i zaplecza z instalacji istniejącej 

kotłowni. Obieg ten częściowo prowadzony będzie w istn. kanale instalacyjnym w budynku 

szkoły obok nowego przewodu wody zimnej a w pozostałej części w posadce. 

Zapotrzebowanie ciepła na cele C.O. wynosi 42,6 kW. Zaprojektowano instalację C.O. 

o parametrach czynnika grzewczego wynoszących 90/70 oC. W kotłowni z rur stalowych, 

a w kanale i w posadce z rur z PEX z przekładką aluminiową. Przyjęto pompę obiegowa 

C.O. typ UPS 25-55-180 trójbiegową oraz zawór odcinająco-regulacyjny [typu Ballorex] na 

głównym przewodzie powrotu instalacji przy istn. rozdzielaczu powrotu kotłów. Elementy te 

ułatwią skonfigurowanie obiegu do pracy. Odpowietrzenie  instalacji  indywidualne  za  

pomocą  odpowietrzników w grzejnikach oraz odpowietrzników automatycznych na rurach. 

Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe zasilane z dołu w wersji 

standartowej oraz higienicznej. Grzejniki w wersji higienicznej zastosowano 

w pomieszczeniach o podwyższonej czystości [szatnie, umywalnie i WC]. Regulacja 

przepływów w instalacji oraz indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach 
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odbywać się będzie za pomocą wkładek termoregulacyjnych z podwójną regulacją 

z głowicami termostatycznymi montowanych na wlotach do grzejników. Izolowane 

termicznie będą wszystkie przewody. 

 

6.3 Instalacja C.O. i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

 

Orurowanie prowadzić po ścianach oraz w posadce [instalacja C.O.] Przejścia przez ściany 

i stropy w rurach ochronnych. Zastosować rury stalowe czarne ze szwem wg PN-74/B-

74200 łączone przez spawanie oraz rury z PEX z przekładką aluminiową łączone na 

zaciski. Odcinek instalacji zasilającej aparaty prowadzony w istn. kanale ze względu na 

trudności w wykonywaniu spawania łączyć przez skręcanie na złączki czarne. Montaż rur 

z PEX wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Próba szczelności i regulacja instalacji. 

Po zmontowaniu instalację [przed zakryciem bruzd] należy dokładnie przepłukać, 

a następnie wykonać próby szczelności na 0,5 [MPa]. Po stwierdzeniu szczelności instalacji 

wykonać próbę cieplna instalacji w wraz z jej odpowietrzeniem oraz ewentualną korektą 

nastaw zaworów. 

Izolacja termiczna. 

Po wykonaniu próby ciśnienia wszystkie przewody należy zaizolować pianką PE w płaszczu 

z folii aluminiowej. 

o następujących grubościach [dla przewodów stalowych]: 

• przewody o średnicach Ø32 – grubość izolacji 50mm 

• przewody o średnicach Ø50 – grubość izolacji 70mm 

o następujących grubościach [dla przewodów PEX]: 

• przewody o średnicach Ø16, Ø20, Ø25 – grubość izolacji 25mm 

• przewody o średnicach Ø32 i Ø40 – grubość izolacji 40mm 

• przewody o średnicach Ø50 – grubość izolacji 50mm 
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