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OPIS TECHNICZNY 
 

ROZBUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI 
PPNT – BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 J - ,,WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD  
– KAN’’.  
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Inwestor  
 

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

UL. SZOPENA 51,  

35-959 RZESZÓW 

 

2. Podstawa opracowania:  
 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące dane: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Dokumentację – część architektoniczno - budowlana; 

• Katalogi firmowe, 

Obowiązujące normy i normatywy 

 

3. Przedmiot opracowania  
 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwiązania techniczne instalacji 

wodociągowej wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 

deszczowej wewnętrznej podciśnieniowej dla projektowanej rozbudowy Inkubatora 

Technologicznego wraz z centrum obsługi PPN-T – BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1  

w Jasionce. 

Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, w części produkcyjnej 

jednokondygnacyjny, a w części administracyjnej trzykondygnacyjny o regularnej formie. 

 

 



4. Szczegółowy opis instalacji  
 

4.1. Instalacja wody zimnej  

 
Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie budynek w wodę do celów higieniczno 

– sanitarnych, produkcyjnych, oraz P-PoŜ.  

Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego wg. 

odrębnego opracowania. PowyŜsze źródło zasilania w wodę zostanie opomiarowane. 

Zestaw wodomierzowy główny zaprojektowano w pomieszczeniu kotłowni na parterze 

Nr 0.16 ,,Kotłownia’’.  

Instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych. 

Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach budynku i na rysunkach szczegółowych 

rozwinięć aksonometrycznych instalacji wodociągowej.  

W powyŜszym budynku projektuje się dwa rodzaje instalacji wodociągowej. Jedną   

z instalacji jest instalacja wodociągowa zasilająca wszystkie przybory sanitarne oraz  

w przyszłości zamontowane urządzenia sanitarne i produkcyjne. Drugą instalacją jest 

instalacja wodociągowa p-poŜ. zasilająca zawory hydrantowe ø 25 mm  

w administracyjnej, oraz ø 50 mm w części produkcyjnej.  

Zaprojektowano instalację p-poŜ. z zasilaniem dwustronnym jak pokazano na rzucie 

parteru budynku. 

Przewody wody zimnej (poziomy) prowadzone będą wraz z przewodami wody ciepłej              

i cyrkulacji na jednym poziomie na wspornikach na parterze pomiędzy stropem 

podwieszanym, a stropem podstawowym. 

Woda doprowadzona została do wszystkich przyborów sanitarnych do których zachodzi 

taka konieczność. KaŜde rozprowadzenie wody zimnej oraz podejścia do urządzeń 

prowadzone będzie po ścianach budynku w bruzdach posadzkach i szachtach.  

Przewody wody zimnej będą doprowadzone do baterii stojących umywalkowych                      

i zlewozmywakowych stojących, płuczek misek ustępowych, pisuarów, baterii 

natryskowych, zaworów ze złączką do węŜa ø 15 mm, oraz do pomieszczenia kotłowni 

do wymiennika ciepłej wody uŜytkowej. Z osobnej instalacji p-poŜ. zasilane będą zawory 

hydrantowe ø 25mm w części biurowej, oraz zaworów hydrantowych ø 50mm w części 

produkcyjnej. 



Piony hydrantowe ø 25mm w części administracyjnej na II piętrze zostaną połączone 

przewodem stalowym ocynkowanym ø 15 mm i doprowadzonym do pomieszczenia 

sanitarnego 2.08 WC MęŜczyzn, który zastanie połączony z instalacją wody zimnej 

zasilający w wodę pisuar.  

Takie rozwiązanie podyktowane zostało tym, Ŝe długo nie uŜywana woda w przewodach        

p-poŜ. moŜe zagniwać.       

Takie samo rozwiązanie zastosowano zaprojektowane dla instalacji p-poŜ. w części 

produkcyjnej łącząc przewodem stalowym ocynkowanym ø 15mm zawory hydrantowe  

ø 50mm i łącząc ich w pomieszczeniach hal z instalacjami zasilającymi baterie 

umywalkowe.         

Woda doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych w których istnieje 

zapotrzebowanie na wodę zimną jak pokazano na rzutach budynku i rozwinięciu 

aksonometrycznym instalacji wodociągowej. Przewody wody zimnej prowadzone pod 

stropem i po wierzchu ścian naleŜy zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej gr. 13 

mm, natomiast przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolować otulinami 

Thermocompact gr. 6 mm.  

KaŜde odgałęzienie od pionu zostało zaopatrzone w zawór przelotowy kulowy  

– pokazano na rozwinięciach aksonometrycznych instalacji wodociągowej. Instalację 

wody zimnej naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych do połączeń gwintowanych 

typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200. 

W części produkcyjnej budynku w kaŜdym pomieszczeniu (hali) zaprojektowano do 

pomiaru zuŜytej wody wodomierz skrzydełkowy Js 1,0 ø 15 mm umieszczony pod 

zaprojektowaną umywalką razem z wodomierzem wody ciepłej jak pokazano na rzucie 

budynku oraz rozwinięciu aksonometrycznym instalacji wodociągowej. 

Przejścia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 

powinny posiadać przepusty o klasie odporności ogniowej danego przejścia.  

MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny o takich samych parametrach. 

Instalacje po wykonaniu naleŜy przepłukać i poddać próbie szczelności ciśnieniem 0,9MPa.  

Przybory sanitarne – baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zaprojektowano jako stojące, 

natomiast natryskowe – ścienne. 



Rurociągi wody zimnej prowadzone w posadzkach i ścianach budynku naleŜy układać w 

izolacji termicznej ze spienionego polietylenu typu THERMOCOMPACT o gr. 6 mm na 

całej długości, a na zewnątrz ścian o gr. 13 mm. 

PowyŜsza instalacja wody zimnej doprowadzona została do następujących urządzeń: 

 
Część produkcyjna:  
 
Parter  
- Płuczka ustępowa          – szt 4 

- Bateria umywalkowa stojąca         – szt 7 

- Bateria zlewowa stojąca         – szt 1 

- Zawór ze złączką do węŜa ø 15 mm          – szt 3 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm           – szt 2 

 
I Piętro  
- Bateria umywalkowa stojąca         – szt 2 

- Bateria zlewowa stojąca         – szt 1 

- Bateria zlewozmywakowa stojąca           – szt 2 

- Zawór ze złączką do węŜa ø 15 mm          – szt 1 

 
Część ADM:  
 

Parter  
- Płuczka ustępowa          – szt  2 

- Bateria umywalkowa stojąca         – szt  3 

- Zawór ze złączką do węŜa ø 15 mm          – szt   1 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm          – szt    1 

- Zawór hydrantowy ø 25 mm               – szt   2 
 

I Piętro: 
- Płuczka ustępowa             – szt  4 

- Bateria umywalkowa stojąca        – szt  11 

- Bateria natryskowa           – szt   7 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm          – szt   1 

- Zawór ze złączką do węŜa ø 15 mm         – szt   1 



- Zawór hydrantowy ø 25 mm             – szt   2 
 

II Piętro: 
- Płuczka ustępowa             – szt  2 

- Bateria umywalkowa stojąca        – szt  2 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm          – szt  1 

- Zawór ze złączką do węŜa ø 15 mm         – szt  1 

- Zawór hydrantowy ø 25 mm             – szt  2 
 

Zawory  
 
- zawory kulowe przelotowe ø 15 mm     szt.  10,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 20 mm     szt.    1,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 25 mm     szt.    2,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 32 mm     szt.    2,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 50 mm     szt.    1,0 

- zawory kulowe kołnierzowy ø 50 mm     szt.    1,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 65 mm     szt.    1,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 80 mm     szt.    3,0 

- filtr siatkowy ø 80 mm       szt.    1,0 

- zawory zwrotny antyskaŜeniowy EA423RE ø 80 mm   szt.    1,0 

- zawory kulowe z filtrem przelotowe ø 15 mm pod baterie  szt.  25,0 

- zawory kulowe kątowy ø 15 mm do płuczki ustępowej  szt.  13,0 

- zawory pisuarowy ø 15 mm      szt.    4,0 

- zawory kulowe przelotowe ze złączką  do węŜa ø 15 mm  szt.    8,0 
 

Rury stalowe ocynkowane  
 
- Rura stalowa ocynkowana ø 15 mm   L =   244,00mb 

- Rura stalowa ocynkowana ø 20 mm   L =     14,50mb 

- Rura stalowa ocynkowana ø 25 mm   L =     15,00mb 

- Rura stalowa ocynkowana ø 32 mm   L =     14,50mb 

- Rura stalowa ocynkowana ø 50 mm   L =       7,50mb 

- Rura stalowa ocynkowana ø 65 mm   L =     37,50mb 



- Rura stalowa ocynkowana ø 80 mm   L =     20,00mb 

Razem          L =   353,00mb 

 
4.2. Punkt pomiaru wody.  
 
Wodomierz główny  
 
Punkt pomiaru wody czyli wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu na parterze Nr 

0.18 Pomieszczenie Kotłowni.  

 
Zapotrzebowanie wody do celów gospodarczych: 
 
- 74,00 szt – ilość pracowników 

- qśr./d = 40 l/d na jednego pracownika 

- qśr./d = 40 l/d x 74,00 = 2960 l/d = 2,96 m 3/d 

- qmax/h = 40l/d 74,00 x 1,1 x 2,5 : 8 = 1017,5 l/h = 1,017 m 3/h  

Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych: 

- qmax.d = 25,7 m3/d 

- qmax. h = 25,7 m3/d : 12 = 2,14 l/s 

Zapotrzebowanie wody do celów poŜarowych dla dwóch działających równolegle 

hydrantów  ø 50 mm. 

2 hydranty P-PoŜ ø 50 mm  

q = 2,5 l/s 

q = 2 x 2,5 l/s = 5,0 l/s = 18 m 3/h  

Zgodnie z PN-B-10720 z 1998 r. przyjęto wodomierz skrzydełkowy POWOGAZ S.A.             

o poniŜszych parametrach :  

- typ: MWN/JS 50/2,5-S 

- średnica nominalna : Dn = 50/20 mm 

- nominalny strumień objętości qp = 15,0 m3/h. 

- maksymalny strumień objętości qs = 70,0 m3/h. 

- minimalny strumień objętości qmin =0,05 m3/h. 

- pośredni strumień objętości qt = 3  m3/h 

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego naleŜy zamontować kolejno 

zgodnie z kierunkiem przepływu zimnej wody: 



- kolanowe z gwint. wewn.  90 PE/ 80 mm stal 

- zawór kulowy odcinający kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 80 mm 

- wodomierz sprzęŜony MWN/JS 50/2,5-S DN  – 50 mm 

- zawór kulowy odcinający równoprzelotowy gwintowany ze spustem Dn = 50 mm  

- zawór zwrotny antyskarzeniowy SOCLA typ EA 423 RE Dn = 80 mm 

- zawór kulowy odcinający kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 80 mm 

 
MontaŜ zestawu wodomierzowego wykonać wg. PN-B-10720 z 1998 r. 

Zestaw wodomierzowy naleŜy zbocznikować z płaskownika 20 x 3 mm. 

Minimalna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu pomiaru wody   

tw min = +5°C. 

 
Wodomierz wody zimnej w pomieszczeniach hal  

Przewiduje się zamontowanie następujących urządzeń w pomieszczeniu kaŜdej 

hali nowo projektowanego budynku. 

Umywalka  1 szt  qn = 0,07 l/s 
 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 
 

q = 0,682 (Σ qn)
0,45 – 0,14 

Σ qn = 0,07 x 1 = 0,07 l/s 

q = 0,682 x 0,070,45 – 0,14 

q = 0,07 l/s = 0,25 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qw = 2 q 

qw = 2 x 0,25 = 0,5 m3/h 

Do pomiaru zuŜycia wody dobrano dla kaŜdego pomieszczenia wodomierz 

skrzydełkowy JS1,0 o średnicy nominalnej ø 15 mm i maksymalnym strumieniu 

objętości qmax = 2,0 m3/h prod. PoWoGaz. 

PowyŜsze wodomierze zostaną zamontowane pod umywalkami razem  

z wodomierzami ciepłej wody.  

Minimalna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu klatki schodowej w której 

znajdował będzie się pomiaru wody  minimum twmin = +5°C. 



Uwaga:  

Do kaŜdego pomieszczenia produkcyjnego zostało wykonane i zaślepione podejście  

ø 50 mm z odcięciem dla podłączenia urządzeń technologicznych. W tym przypadku 

naleŜy na podłączeniu zamontować węzeł pomiarowy zuŜycia wody. 

 

4.3. Instalacja wody ciepłej.  
 

Budynek zasilany będzie w ciepłą wodę uŜytkową przygotowaną  

w zaprojektowanej kotłowni  poprzez wymiennik ciepłej wody ujęty w części 

technologicznej kotłowni zaprojektowany w oddzielnym opracowaniu. 

Podgrzew ciepłej wody uŜytkowej od temperatury 5°C do 55°C odbywał się będzie                 

w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 750 l.  

Celem zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ przed nagłym wzrostem ciśnienia, 

na przewodzie wody zimnej  projektuje się membranowy zawór bezpieczeństwa typ 

2115 o średnicy króćca wlotowego 3/4”.  Zawór nie moŜe być odcięty od podgrzewacza.  

Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczeństwa nie moŜe być zamknięty.  

NaleŜy go wyprowadzić nad kratkę ściekową. Zawór naleŜy zamontować ponad górną 

krawędzią podgrzewacza. 

W celu zmniejszenia liczby zadziałań zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na przewodzie 

dopływowym wody zimnej przed podgrzewaczem ciepłej wody uŜytkowej projektuje się 

naczynie wzbiorcze przeponowe typ DE60 połączone z instalacją za pomocą złącza 

samoodcinającego SU 3/4”.  

Na przewodzie dopływowym wody zimnej projektuje się filtr, wodomierz oraz zawór 

zwrotny. Przyjmuje się wymuszony układ cyrkulacji ciepłej wody. 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego i c.c. w. 

Instalacja c.w.u. wg PN-76/B-02440 

Zabezpieczenie stanowią następujące elementy : 

-  zawór bezpieczeństwa 

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 o średnicy króćca dolotowego 

3/4”, najmniejsza średnica kanału dolotowego wynosi 20 mm , nastawa ciśnienia 

otwarcia 6 bar.  



Zawór będzie umieszczony na przewodzie dopływowym wody zimnej nad górną 

krawędzią podgrzewacza c.w.u.. 

-naczynie wzbiorcze 

Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe D60 ciśnieniu roboczym 6bar, ciśnienie 

wstępne 4 bar. 

Podgrzewacz c.w.u. został ujęty w technologii kotłowni. 

Prowadzenie przewodów wodociągowych wody ciepłej pokazano na rzutach budynku  

i na rysunkach szczegółowych rozwinięć aksonometrycznych instalacji wodociągowej.  

Główne poziomy ciepłej wody uŜytkowej prowadzone są pod stropem parteru 

projektowanego budynku razem z wodą zimną, cyrkulacją oraz instalacją c. o. na 

jednym poziomie.  

Pozostałe poziomy wody ciepłej na I piętrze i na II piętrze rozprowadzane będą  

w posadzkach i ścianach projektowanego budynku. 

Piony oraz rozprowadzenie instalacji do przyborów wykonane będzie w bruzdach  

w ścianach, lub szachtach. 

Ciepła woda doprowadzona będzie do wszystkich przyborów w których istnieje 

zapotrzebowanie na ciepłą wodę. 

Armaturę ujęto w instalacji wody zimnej. 

KaŜde podejście do pionu naleŜy zaopatrzyć w zawór przelotowy kulowy odcinający jak 

pokazano na rzutach budynku oraz rozwinięciu instalacji wodociągowej. 

Instalacja wody ciepłej bierze początek w pomieszczeniu projektowanej kotłowni. 

W pomieszczeniu tym na przewodzie wody zimnej przed podgrzewaczem naleŜy 

zamontować wodomierz do pomiaru zuŜycia wody ciepłej. 

Instalację wody ciepłej naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych do połączeń 

gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200 TWT - 2.  

Po wykonaniu instalację naleŜy wypłukać oraz wykonać próbę szczelności dwukrotnie: 

raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze + 55 ° C 

na ciśnienie wodociągowe bez spadków ciśnienia – zgodnie z Warunkami 

Technicznymi.  

Przejścia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 

powinny posiadać przepusty o klasie odporności danej przegrody.  



MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Ciepła woda została doprowadzona do wszystkich przyborów, w których istnieje 

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.  

Woda ciepła będzie doprowadzona do następujących przyborów: 

 

Część produkcyjna:  
 
Parter  
- Bateria umywalkowa stojąca         – szt 7 

- Bateria zlewowa stojąca         – szt 1 

 
I Piętro  
- Bateria umywalkowa stojąca         – szt 2 

- Bateria zlewowa stojąca         – szt 1 

- Bateria zlewozmywakowa stojąca           – szt 2 

 
Część ADM:  
 

Parter  
- Bateria umywalkowa stojąca         – szt  3 

 
I Piętro: 
- Bateria umywalkowa stojąca        – szt  11 

- Bateria natryskowa           – szt   7 

 

II Piętro: 
- Bateria umywalkowa stojąca        – szt  2 
 

Armatura  
 

- zawór kulowy przelotowy ø 15 mm     szt.   10,0  

- zawór kulowy przelotowy ø 20 mm     szt.     4,0  

- zawór kulowy przelotowy ø 25 mm     szt.     1,0  

- zawór kulowy przelotowy z filtrem ø 15 mm pod baterie  szt.   23,0  

- wodomierz PoWoGaz JS 90-1-04 ø 15 mm    szt.     3,0  



Rury  
 

- Rury stal. ocynk. ø 15 mm  - mb. 121,50 

- Rury stal. ocynk. ø 20 mm  - mb.   18,00 

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb.   34,00 

- Rury stal. ocynk. ø 32 mm  - mb.     6,00 

Razem         - mb. 179,50  

 

4.4. Punkt pomiaru wody.  
 

Punkt pomiaru wody – wodomierz projektuje są w pomieszczeniu kaŜdej hali 

pod umywalką. 

Zgodnie z PN-B-10720 z 1998 r. przyjęto wodomierz skrzydełkowy o poniŜszych 

parametrach : 

- typ: JS90-1-04 ø 15 PoWoGaz  Poznań 

 

Wodomierz wody ciepłej w pomieszczeniach hal  

Przewiduje się zamontowanie następujących urządzeń w pomieszczeniu kaŜdej 

hali nowo projektowanego budynku. 

Umywalka  1 szt  qn = 0,07 l/s 

 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

 

q = 0,682 (Σ qn)
0,45 – 0,14 

Σ qn = 0,07 x 1 = 0,07 l/s 

q = 0,682 x 0,070,45 – 0,14 

q = 0,07 l/s = 0,25 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qw = 2 q 

qw = 2 x 0,25 = 0,5 m3/h 



Do pomiaru zuŜycia wody dobrano dla kaŜdego pomieszczenia wodomierz 

skrzydełkowy JS90-1-04 o średnicy nominalnej 15 mm i maksymalnym strumieniu 

objętości qmax = 2,0 m3/h prod. PoWoGaz. 

PowyŜsze wodomierze zostaną zamontowane pod umywalkami razem  

z wodomierzami zimnej wody.  

Minimalna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu klatki schodowej w której 

znajdował będzie się pomiaru wody  minimum twmin = +5°C. 

 

4.5. Instalacja wody cyrkulacyjnej.  

 
Główne poziomy wody cyrkulacyjnej prowadzone są pod stropem parteru  

projektowanego budynku w części międzystropowej pomiędzy stropem podwieszonym, 

a stropem pomiędzy kondygnacją parteru i piętra razem z wodą zimną, ciepła oraz 

instalacja c.o. na jednym poziomie. Przewody wody cyrkulacyjnej zaprojektowane 

zostały do najdalej wysuniętych poziomów i pionów cyrkulacyjnych tj. na II piętrze.  

Instalacja wody cyrkulacyjnej włączona zostanie do instalacji cyrkulacyjnej  

w pomieszczeniu projektowanej kotłowni powyŜszego budynku . 

Piony prowadzone są w tych samych miejscach co piony wody zimnej i ciepłej  

w szachtach i bruzdach ścian i zostaną obudowane. 

KaŜdy pion (poziom) naleŜy zaopatrzyć na parterze w równowaŜny ręczny zawór  

MSV-C Danfoss regulacyjny do cyrkulacji, jak pokazano na rzucie parteru i rozwinięciu 

aksonometrycznymi instalacji wodociągowej. 

Instalacja wody cyrkulacyjnej bierze początek na parterze w pomieszczeniu kotłowni. 

W pomieszczeniu tym na przewodzie wody cyrkulacyjnej naleŜy zamontować zawór 

zwrotny. 

Instalację wody cyrkulacjnej naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych do 

połączeń gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200 TWT – 2.   

Przewody cyrkulacyjne zaprojektowano do najdalej wysuniętych punktów instalacji 

ciepłej wody. Instalację wody cyrkulacyjnej naleŜy ocieplić na całej długości izolacją  

z pianki poliuretanowej.  

Po wykonaniu instalację naleŜy wypłukać oraz wykonać próbę szczelności dwukrotnie: 



raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze + 55 ° C 

na ciśnienie wodociągowe bez spadków ciśnienia – zgodnie z Warunkami 

Technicznymi.  

Przejścia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 

powinny posiadać przepusty o klasie odporności ogniowej danej przegrody.  

MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

 
Armatura  

 

- ręczny równowaŜny zawór MSV-C Danfoss ø 15 mm  szt.   5,0  

 

Rury  

- Rury stal. ocynk. ø 15 mm  - mb.   40,00 

- Rury stal. ocynk. ø 20 mm  - mb.   27,50 

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb.     6,00 

Razem         - mb.   73,50  

 
4.6. Instalacja P - Po Ŝ. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(Dz.U.02.75.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie budynek jest budynkiem niskim poniŜej 12,0 m. Budynek 

administracyjno - biurowy został zakwalifikowany do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III 

(klasa odporności poŜarowej budynku „E”) o klasie odporności ogniowej 2000 MJ/m2 

winien mieć ,,C’’ klasę odporności poŜarowej dla części produkcyjno – usługowej, oraz  

o klasie odporności ogniowej EI 30 ÷ EI 60 i REI 120 dla części administracyjno  

- socjalnej.  

W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz.U.03.121.1138) w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów istnieje 

konieczność wykonania instalacji gaśniczej wyposaŜonej w hydranty ø 25 mm, oraz  



ø 50 mm. Jako Ŝe budynek jest budynkiem niskim o powierzchni strefy poŜarowej 

przekraczającej 500m2 zakłada się jednoczesne działanie dwóch sąsiadujących 

hydrantów. 

Zgodnie z (DZ.U.NR 80 POZ. 563) w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów istnieje konieczność wykonania instalacji 

gaśniczej wyposaŜonej w hydranty ø 25 mm i ø 50 mm.  

W części administracyjno - biurowej na kaŜdym piętrze projektuje się po dwa hydranty 

P-PoŜ   ø 25 mm, natomiast w części produkcyjnej na parterze (powyŜsza część 

posiada tylko jedną kondygnację) w dwóch halach po dwa hydranty P-PoŜ ø 50 mm,  

a w jednej trzy hydranty  P-PoŜ ø 50 mm. 

Instalację dla celów p – poŜ. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja 

w części administracyjno – socjalnej wyposaŜona została w zawory hydrantowe ø 25 

mm i ø 50 mm umieszczone w szafkach hydrantowych. 

Przewody instalacji hydrantowej naleŜy prowadzić w bruzdach ścian budynku, lub na 

ścianach i obudować.   

Instalacja hydrantowa posiada własną instalację zasilana w wodę w kotłowni                            

z projektowanego przyłącza wodociągowego dla powyŜszej instalacji oraz do celów 

gospodarczych. W części biurowej powyŜszą instalację naleŜy prowadzić w przestrzeni 

międzystropowej na parterze pomiędzy stropem podwieszonym, a stropem 

podstawowym, a w części produkcyjnej na ścianach hal i słupach. 

Zawory hydrantowe montować w szafkach na wysokości 1,35 m nad posadzką. 

Projektuje się szafki hydrantowe wnękowe typ PN-EN 671-1[W-25/30G], oraz 

zawieszane typ PN-EN 671-1[Z-25/30G], o wymiarach 90x70x25cm z miejscem na 

gaśnice.  

Szafki hydrantowe naleŜy wyposaŜyć w: 

• Zawór hydrantowy ZH 25 

• Prądownicę PWh-25 wg PN EN 671 

• WąŜ tłoczny półsztywny o średnicy DN25 i długości 30 mb. umieszczony na 

bębnie zwijającym 

• Gaśnicę 



Szafka (wnęka) powinna być pomalowana w kolorze RAL na zamówienie i oznakowana 

zgodnie z PN EN 671. 

Przy obliczeniach instalacji p – poz. przyjęto działanie 2 hydrantów równocześnie przy 

natęŜeniu przepływu wody /wydajność/ przy ciśnieniu wypływu minimum 0,2 MPa  

z zaworu hydrantoweo.  

Nominalna wydajność hydrantu 25 mm przy ciśnieniu wynosi 1,0 dm3/s. 

Przejścia rurociągów o średnicy większej niŜ 4cm przez przegrody konstrukcyjne naleŜy 

wypełnić wełną mineralną o gęstości minimalnej 100kg/m3 i uszczelnić za pomocą 

środka HILTI CP 601S stosowanego do rur niepalnych. 

Dokładny przebieg instalacji pokazano na rzutach budynku oraz rozwinięciu 

aksonometrycznym instalacji wodociągowej. 

- szafki hydrantowe        – szt. 6 

- zawory hydrantowe ø 25 mm       – szt. 6 

- prądownica wg PN EN 671                    – szt. 6  

- wąŜ tłoczny półsztywny o średnicy DN25 i długości 30 mb – szt. 6 

- gaśnice          – szt. 6 

NatęŜenie przepływu wody /wydajność/ przy ciśnieniu 0,2 MPa: 52 l/min strumień 

rozproszony, oraz 33 l/min strumień zwarty.   

Zaprojektowano równieŜ podłączenie zaprojektowanych hydrantów ø 50 mm 

znajdującego się w części produkcyjno - usługowej budynku jak pokazano na rzucie 

parteru oraz rozwinięciu instalacji wodociągowej. 

Zawory hydrantowe ø 52 mm montować w szafkach na wysokości 1,35 m nad 

posadzką. 

Szafki hydrantowe kompletne typ PN-EN 671-2B-1/52-20-G wersja wertykalna  

z miejscem na gaśnicę wyposaŜone w: 

- szafka hydrantowa typ o wymiarach 900x700x250cm.  

· zawór hydrantowy:  

 - aluminiowy typ ZH 52 

 - mosięŜny z nasadą aluminiową typ PZ 28U 

· wąŜ płasko składany  o średnicy 52 mm i długości 20 mb zakończony prądownicą 

hydrantową PWh-52 wykonaną zgodnie z PN-EN 671-2. 



 

Przy obliczeniach instalacji p – poz. przyjęto działanie 2 hydrantów równocześnie przy 

natęŜeniu przepływu wody /wydajność/ przy ciśnieniu wypływu minimum 0,2 MPa z 

zaworu hydrantowego.  

Nominalna wydajność hydrantu 50 mm przy ciśnieniu 0,2 MPa wynosi 2,5 dm3/s. 

Dokładny przebieg instalacji pokazano na rzutach budynku. 

- szafki hydrantowe 90x70x25        – szt. 7 

- szafki hydrantowe W-25  90x70x25       – szt. 5 

- szafki hydrantowe Z-25  90x70x25       – szt. 1 

- zawory hydrantowe ø 25 mm         – szt. 6 

- zawory hydrantowe ø 52 mm         – szt. 7 

- prądownica wg PN EN 671                     – szt. 6 

- prądownica PWh-52 wg PN-EN 671-2          – szt. 7  

- wąŜ tłoczny półsztywny o średnicy DN25 i długości 30 mb   – szt. 6 

- wąŜ płasko składany o średnicy 52 mm i długości 20 mb     – szt. 7 

- gaśnice            – szt 13 

 

Zawory hydrantowe ø 25mm w części biurowej na II piętrze zostaną połączone 

przewodem stalowym ocynkowanym ø 15mm i doprowadzonym do pomieszczenia 

sanitarnego 2.08 Toalety, który zasilał będzie płuczki ustępowe i pisuar.  

Takie rozwiązanie podyktowane zostało tym, Ŝe długo nie uŜywana woda w przewodach        

p-poŜ. moŜe zagniwać.       

Takie samo rozwiązanie zastosowano dla instalacji p-poŜ. w części produkcyjnej łącząc 

przewodem stalowym ocynkowanym ø 15mm zawory hydrantowe ø 50mm i łącząc ich            

z przewodami doprowadzającymi wody do umywalek na halach. 

Po wykonaniu instalacji P-PoŜ. i przeprowadzeniu próby szczelności instalacji naleŜy 

przeprowadzić próbę natęŜenia wypływu wody z zaworów hydrantowych, która powinna 

wynosić minimum 0.2 MPa na wylocie. 

Przejścia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 

powinny posiadać przepusty o klasie odporności ogniowej danej przegrody.  



MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

 

UWAGA:   

Instalacj ę P-PoŜ naleŜy wykona ć zgodnie z: 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bu dowlano – montazowych’’ 

tom II, oraz zgodnie z instrukcjami monta Ŝu stosowanych systemów 

instalacyjnych. 

- Rozporz ądzenie MSWiA z dnia 16 czerwiec 2003 r w sprawie oc hrony 

przeciwpo Ŝarowej Dz. U Nr 121 

- PN-EN 671-1:1999 Stałe urz ądzenia Gaśnicze. Hydranty 

 

Armatura  

 

- Zawór hydrantowy ø 25 mm  - szt. 6,00 

- Zawór hydrantowy ø 50 mm  - szt. 7,00 

- Zawór kulowy przelotowy ø 80 mm - szt. 1,00 

 

Rury  

 

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb.  24,00 

- Rury stal. ocynk. ø 32 mm  - mb.    3,00 

- Rury stal. ocynk. ø 40 mm  - mb.    5,00 

- Rury stal. ocynk. ø 50 mm  - mb.  42,00 

- Rury stal. ocynk. ø 80 mm  - mb.229,00 

Razem         - mb.303,00  

Płukanie i próby  

 

Rurociągi wodociągowe naleŜy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B           

-10700. 

Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać 



mieszanką wody i powietrza , aŜ do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych 

niŜ 5,0 mg/l, oraz zdezynfekować. 

Po wykonaniu instalacji wody ciepłej naleŜy powyŜszą instalację wypłukać oraz wykonać 

próbę szczelności na 0,9 MPa przy napełnieniu wodą zimną.  

Wykonanie płukania i prób instalacji naleŜy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy 

dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. Izolacja termiczna  

5.1 Instalacja wody zimnej 

Po wykonaniu prób i odbiorów instalacji przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu 

ścian na całej długości naleŜy zaizolować za pomocą izolacji z pianki poliuretanowej 

stosując następujące grubości w zaleŜności od średnicy przewodów: 

 
ø 15 mm -  13 mm 

ø 20 mm -  13 mm 

ø 25 mm -  13 mm 

ø 32 mm -  13 mm 

ø 50 mm -  13 mm 

ø 65 mm -  13 mm 

ø 80 mm -  13 mm 

Przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolować otulinami z pianki 

poliuretanowej gr. 6 mm. 

 

5.2 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone pod stropem parteru naleŜy izolować 

otulinami z pianki polietylenowej: 

dla rur do  ø25   -      gr  20 mm  

dla rur       ø 25 - ø40   -     gr  30 mm  

dla rur       ø 40– ø100  -    gr  = średnicy wewnętrznej rury  



Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach i w posadzkach 

naleŜy izolować rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej grubości 6 mm.  

 

6. Mocowanie przewodów  

 

Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur 

stalowych ocynkowanych winny wynosić: 

ø 15 mm -  1,5  m 

ø 20 mm -  1,5  m 

ø 25 mm -  2,0  m 

ø 32 mm -  2,0  m 

ø 40 mm -  2,0  m 

ø 50 mm -  2,0  m 

ø 65 mm -  2,0  m 

ø 80 mm -  2,0  m 

Sposób zamocowania rur pozostawia się do swobodnego wyboru i zastosowania przez 

wykonawcę robót. 

 

7. Kanalizacja sanitarna wewn ętrzna.  
 

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami powyŜszy projekt obejmuje wewnętrzną 

instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z poszczególnych pomieszczeń 

części administracyjno – biurowej oraz części produkcyjnej projektowanego budynku. 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

zewnętrznej do studzienki kanalizacyjnej S3 i S4, a następnie do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej zewnętrznej biegnącej w poprzek działki wzdłuŜ drogi wojewódzkiej.  

Poziomy kanalizacyjne prowadzone są pod posadzką kondygnacji parteru nowo 

projektowanego budynku jak pokazano na rzucie parteru budynku oraz rozwinięciach 

kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne umieszczone zostały w szachtach, oraz na 

zewnątrz ścian, które zostaną obmurowane jak pokazano na rzutach budynku.  

KaŜdy pion zaopatrzony został w rewizję zamontowana na wys. 0,3 do 0,5 m nad 

posadzką najniŜszej kondygnacji tj. parteru.  



 Średnice, spadki, oraz sposób prowadzenia pokazano na rzutach budynku, oraz 

rozwinięciach instalacji kanalizacyjnej. 

Piony oraz podejścia kanalizacyjne zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych PVC  

ø 50 mm ÷ 160 mm. 

Piony kanalizacyjne projektuje się wykonać na ścianie w bruzdach (szachtach) oraz na 

zewnątrz ścian obudowane i zaopatrzyć w rewizje PVC ø 50 ÷ ø 100 mm. Rewizje 

umieścić minimum 0.50 m nad posadzką. PowyŜsze piony będą wyprowadzone ponad 

dach budynku minimum 60 cm i zakończone rurami wywiewnymi z PVC . Piony oraz 

poziomy i podejścia odpływowe od urządzeń sanitarnych projektuje się z rur PVC  

ø 0,05, 0,10, 0,15 m uszczelniane na uszczelkę gumową. 

Część podejść odpływowych od urządzeń sanitarnych oraz pionów kanalizacyjnych 

została umieszczona w części miedzy stropowej pomiędzy stropem podstawowym,  

a stropem podwieszonym jak pokazano na rozwinięciach instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Materiały uŜyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej winny posiadać 

niezbędne dopuszczenia do obrotu i aprobaty techniczne, tak samo w przypadku 

urządzeń sanitarnych.  

Średnice, spadki oraz sposób prowadzenia przewodów pokazano w części rysunkowej 

rozwinięcia instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Podejścia pod przybory wykonać za pomocą syfonów o średnicy odpowiedniej dla 

kaŜdego rodzaju przyboru. 

Materiały uŜyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej winne być uŜyte z Polską Normą              

i atestem, tak samo w przypadku urządzeń sanitarnych. 

Przejścia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 

powinny posiadać przepusty o klasie odporności ogniowej danej przegrody.  

MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

W pomieszczeniach produkcyjnych dla ułatwienia w przyszłości podłączenia do 

kanalizacji sanitarnej projektuje się podejścia kanalizacyjne ø 110 mm wyprowadzone 

ponad posadzkę parteru i zakończone rewizjami wraz z korkami PVC. 



W posadzkach hal produkcyjnych zaprojektowano kratki ściekowe ø 110 mm, które 

odprowadzać będą ścieki osobną kanalizacją do zaprojektowanego w oddzielnym 

projekcie separatora na zewnątrz budynku. 

Do w/w kanalizacji zostanie podłączonych następująca ilość urządzeń sanitarnych: 

 

Zestawienie urz ądzeń kanalizacji sanitarnej  

 
Parter – cz ęść produkcyjna: 
- Miska ustępowa kompakt           – szt   4 

- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach 52 cm      – szt   7 

- Pisuar                   – szt   2 

- Kratka ściekowa PVC ø 50 mm        – szt   1  

- Kratka ściekowa PVC ø 110 mm       – szt   6  

 

I Piętro – cz ęść produkcyjna: 
- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach         – szt   2 

- Zlewozmywak stalowy pojedynczy z ociekaczem       – szt    2 

- Zlew stalowy na wspornikach         – szt   1  

- Kratka ściekowa PVC ø 50 mm       – szt   1  
 

Parter – cz ęść biurowa: 
- Miska ustępowa kompakt dla niepełnosprawnych      – szt   1 

- Miska ustępowa kompakt           – szt   1 

- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach 52 cm      – szt   2 

- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach dla  

niepełnosprawnych             – szt   1 

- Pisuar                   – szt   1 

- Kratka ściekowa PVC ø 50 mm       – szt   2 

-  Kratka ściekowa PVC ø 110 mm       – szt   3  

I Piętro: 
- Miska ustępowa kompakt dla niepełnosprawnych      – szt   1 

- Miska ustępowa kompakt           – szt   3 

- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach 52 cm      – szt   1 



- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach dla  

niepełnosprawnych             – szt   1 

- Umywalka nadblatowa owalna 60 cm          – szt   9 

- Pisuar                   – szt   1 

- Brodzik natryskowy 100 x 100 cm          – szt   7 

- Kratka ściekowa PVC ø 50 mm       – szt   4  

II Piętro: 
- Miska ustępowa kompakt dla niepełnosprawnych      – szt   1 

- Miska ustępowa kompakt           – szt   1 

- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach 52 cm      – szt   1 

- Umywalka z półpostumentem ścienna na wspornikach dla  

niepełnosprawnych             – szt   1 

- Umywalka nadblatowa owalna 60 cm          – szt   1 

- Pisuar                   – szt   1 

- Kratka ściekowa PVC ø 50 mm       – szt   2  
 

Czyszczaki (rewizje) PVC 
- ø 50mm          szt =   1,0 

- ø 110mm          szt = 17,0 

 
Rury wywiewne PVC 
- ø 50/110mm         szt =   2,0 

- ø 110/160mm    szt = 10,0 

 
 

Rury PVC  
 
- ø 50 mm               mb.    113,00 

- ø 110 mm               mb.    234,00 

- ø 160 mm               mb.    261,00 

    Razem =  mb.    608,00 

 

 

 



8. Kanalizacja deszczowa wewn ętrzna  
 
Wody deszczowe z projektowanego budynku (dachu) części biurowej i części 

produkcyjnej odprowadzone zostaną poprzez projektowaną kanalizację deszczową 

wewnętrzną podciśnieniową do projektowanej kanalizacji deszczowej zewnętrznej 

poprzez rynny wewnętrzne, a następnie do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 

zewnętrznej ø 400 mm. 

Do podciśnieniowego odprowadzania wód deszczowych z dachu projektowanego 

budynku zaprojektowano kanalizację deszczową wewnętrzną podciśnieniową.  

W miejscach pokazanych na rzucie dachu usytuowane zostaną wpusty dachowe.  

Przewody odprowadzające wody deszczowe z wpustów dachowych oraz poziomy 

kanalizacyjne wykonane zostaną z rur HDPE o średnicy ø 40 mm ÷ ø 160 mm. Piony 

kanalizacyjne wykonane zostaną równieŜ z rur HDPE o średnicy ø 63 mm ÷ ø 160 mm . 

PowyŜsze piony kanalizacyjne umieszczone zostały obmurowane i na zewnątrz ścian. 

Na tych pionach na wysokości 0,50 m nad posadzką parteru zostaną zamontowane 

rewizje (czyszczaki) ø 63 i 160 mm.  

W przypadku obmurowania pionów w powyŜszych szachtach na wysokości 

projektowanych rewizji projektuje się drzwiczki rewizyjne stalowe, które słuŜyć będą do 

dostępu do powyŜszych czyszczaków. 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur HDPE zgrzewaną. 

PowyŜsze piony kanalizacji deszczowej na dachu zostaną zakończone wpustami 

dachowymi d56 typ 7 podwójnymi PLUVIA z elektrycznymi podgrzewanymi d56 typ 7, 

kołnierzem połączeniowym typ 7 Bitumen – Sopralen, kołnierzem mocującym typ 7, 

40x40  dla dachów pogrąŜanych. 

Odprowadzenie wód opadowych z wpustów do pionów zbiorczych wykonać pod 

stropem konstrukcyjnym II pietra w części miedzy stropowej budynku biurowego, oraz 

pod stropem w części produkcyjnej budynku. 

Rurociągi montować przy uŜyciu systemowych zawieszeń.  Po zakończeniu montaŜu 

instalację w całości powyŜszą kanalizację naleŜy zaizolować izolacją akustyczną (maty 

akustyczne) i przeciwroszeniową zgodnie z aksonometriami instalacji kanalizacyjnej 

oraz katalogiem GEBERIT opracowanymi przez firmę GEBERIT lub innej firmy o takich 

samych parametrach materiałów .  



Przejścia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 

powinny posiadać przepusty o klasie odporności ogniowej danej przegrody.  

MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Dla bezpieczeństwa przed zalaniem budynku w przypadku dreszczów nawałowych przy 

braku moŜliwości odprowadzenia wód deszczowych przez instalację kanalizacji 

podciśnieniowej naleŜy wykonać przelewy bezpieczeństwa (zgodnie z część 

architektoniczno – konstrukcyjna). 

Poziomy kanalizacyjne projektuje się z rur PVC klasy SN 4 kanalizacyjnych 

umieszczonych pod posadzką parteru.  

Ścieki deszczowe zostaną odprowadzone do zaprojektowanej zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej. 

Instalację wewnętrznej kanalizacji deszczowej podciśnieniowej naleŜy wykonać wg. 

załączonych rzutów budynku na których naniesiono trasą powyŜszej kanalizacji oraz 

rozwinięć aksonometrycznych kanalizacji deszczowej opracowanych przez firmę 

GEBERIT (przykładowo). 

Zestawienie materiałów oraz rozwinięcia aksonometryczne opracowane przez firmę 

GEBERIT załączono do powyŜszego opisu jako załączniki. 

W powyŜszej części ujęto rury i kształtki kanalizacji deszczowej poziomów 

kanalizacyjnych pod posadzkami parteru do zewnętrznej strony budynku. 

PowyŜsza kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dachu 

budynku. Hala 1 wraz z Centrum Obsługi PPNT, Strefa S-1 w Jasionce do 

projektowanej kanalizacji deszczowej zewnętrznej dla powyŜszego budynku biurowego 

wraz z Halą nr 1, oraz dla projektowanego budynku Centrum Wystawienniczo 

Kongresowego. 

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej wewnętrznej naleŜy wykonać próbę szczelności,  

a następnie zasypać wykopy na kanalizacji wewnętrznej. 

Wykonanie prób instalacji naleŜy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

 



Kanalizacja deszczowa grawitacyjna  
 

Rury PVC  
 
ø 160 x 4,0 mm –  L = 4,00 m  

ø 250 x 6,2 mm –  L = 2,50 m  

Rewizje PVC  
 
ø 160  - szt.  1 

ø 250  - szt.  1 

 
Kanalizacja deszczowa podci śnieniowa  
 

Wpust dachowy d56 typ 7 podwójny - 10,00 szt 

Podgrzewacz wpustu d56 typ 7  - 10,00 szt 

Kołnierz przyłączeniowy typ 7  - 10,00 szt 

Kołnierz mocujący typ 7 40x40  - 10,00 szt 

 
Rury HDPE  
 
Rura PE ø 40 mm   –  L = 1,70 m  

Rura PE ø 50 mm   –  L = 1,60 m  

Rura PE ø 56 mm   –  L =  3,10 m  

Rura PE ø 63 mm   –  L = 12,20 m  

Rura PE ø 75 mm   –  L = 52,10 m  

Rura PE ø 90 mm   –  L = 14,90 m  

Rura PE ø 125 mm –  L = 29,00 m  

Rura PE ø 160 mm –  L = 44,90 m  

 
Kształtki, mocowania oraz maty izolacyjne akustyczne wg. zestawienia opracowanego 

przez firmę GEBERIT lub innej firmy.  

 
9. Ogólne warunki wykonania robót.  
 
W zakresie wykonania i odbioru obowiązują ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montaŜowych cz. II – Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 



Rurociągi wodociągowe naleŜy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-
10700. 
Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać 

mieszanką wody i powietrza , aŜ do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych 

niŜ 5,0 mg/l, oraz zdezynfekować. 

Po pomyślnym przeprowadzeniu prób naleŜy poziome , oraz pionowe odcinki instalacji 

ciepłej wody , oraz cyrkulacji zaizolować otulinami ze spienionego polietylenu o grubości 

9 mm. 

Po końcowym płukaniu instalacji naleŜy w zaworach termostatycznych do regulacji inst. 

cyrkulacyjnej naleŜy wykonać nastawy wstępne, a następnie doregulować pokrętłami do 

prawidłowo działającej instalacji cyrkulacyjnej. 

Po wykonaniu kanalizacji wewnętrznej naleŜy wykonać próbę szczelności , a następnie 

zasypać wykopy na kanalizacji wewnętrznej. 

 

 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wska zane pochodzenie 

materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dosta wca urz ądzeń) dopuszcza 

się oferowanie urz ądzeń i materiałów równowa Ŝnych o takich samych 

parametrach techniczno - funkcjonalnych, które zagw arantuj ą realizacj ę robót  

w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow ę oraz zapewni ą uzyskanie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gors zych od zało Ŝonych w wy Ŝej 

wymienionych dokumentach okre ślających zakres dokumentacji projektowej.   

 
 
 

Opracował: 
MIECZYSŁAW BOBER 
    UPR. NR S-189/90 

 




























