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ZAWARTO ŚĆ PROJEKTU: 
• część opisowa 
• część rysunkowa 

 
 
 

1. Rzut parteru – instalacja wod-kan         skala 1:100   rys. S1/1 
2. Rzut piętra – instalacja wod-kan          skala 1:100  rys. S1/2 
3. Rzut dachu – instalacja wod-kan            skala 1:100  rys. S1/3 
4. Rozwinięcie aksonometryczne inst. wodoc.                    skala 1:100  rys. S1/4  
5. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 1                   skala 1:100  rys. S1/5  
6. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 2                   skala 1:100  rys. S1/6  
7. Rozwinięcie inst. kanalizacji deszczowej         skala 1:100  rys. S1/7 
8. Zabudowa zestawu wodomierzowego – wodomierz główny      -  rys. S1/8 
9. Zabudowa zestawu wodomierzowego  

– wodomierz wody zimnej w pomieszczeniach hall               - rys. S1/9 
10. Schemat instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej            - rys. S1/10 
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OPIS TECHNICZNY  WEWN ĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ, KANALIZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ. 

 
I. Przedmiot i zakres opracowania. 
Opracowania niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji wody 
zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej podciśnieniowej dla budynku  
HALI Nr 2 (I etapu realizacji - jednostki produkcyjne 1 i 2) realizowanego w ramach  
ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT-II etap  
w miejscowości Jasionka. 
Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny (w części produkcyjnej)  
o regularnej formie . 
 
II. Instalacja wody zimnej. 
Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie budynek w wodę do celów gospodarczych, 
produkcyjnych, oraz p-poŜ.  
Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego wg. odrębnego 
opracowania. Główny węzeł pomiarowy objęty został projektem przyłącza wody. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalację wody zimnej od głównego węzła pomiarowego 
do punktów poboru wody. Główne poziome przewody wody zimnej naleŜy prowadzić po ścianie 
budynku hali (na wysokości ca 7,65 m od posadzki) zamocowane do ścian budynku za pomocą 
wsporników. 
W związku z tym, Ŝe nie projektuje się oddzielnej instalacji p.poŜ i hydranty zasilane będą  
z wspólnych poziomów instalacji wodociągowej, cała instalacja zostanie wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych gwintowanych.  
Poziomy oraz piony wody zimnej zaizolować otuliną Thermaflex FRZ gr. 9 mm 
Woda doprowadzona została do wszystkich przyborów sanitarnych. Podejścia wodociągowe do 
punktów poboru prowadzone będą po ścianach budynku, w bruzdach lub obudowane,  
oraz w posadzkach.  
Punktami poboru wody będą baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, płuczki ustępowe, 
zawory ze złączką do węŜa ø 15 mm oraz zaworów hydrantowych ø 50 mm. 
Dodatkowo w kaŜdym segmencie hali zaprojektowano podejście ø 50 mm, które słuŜyć będzie do 
podłączenia ewentualnych urządzeń na danej hali jeśli zajdzie taka konieczność. 
W przypadku podłączenia urządzeń z tego podejścia, pobór wody musi zostać opomiarowany. 
Podejścia wody do umywalek w segmentach hali wyposaŜono w zestaw wodomierzowy jak w części 
rysunkowej zlokalizowany pod umywalkami.  
Przewody wody zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych do połączeń gwintowanych typ. 
S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200. 
 
zestawienie przyborów. 
 

PRZYBORY suma wz qn [l/s] wc qn [l/s] 
umywalki  7 0.07 0.07 
zlewozmywaki 1 0.07 0.07 
płuczki i miski  
ustępowe 

2 0.13  

zlew 1 0,07 0,07 

Zawór ze złączką 1 0.25  

 
normatywny wypływ wody zimnej dla projektowanej części budynku : S qn = 1,14       [l/s] 
normatywny wypływ wody ciepłej dla projektowanej części budynku : S qn = 0,63       [l/s] 
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Przepływy obliczeniowe wody zimnej, ciepłej  
 
Przepływ obliczeniowy wykonano w oparciu o PN-92/B-01706 
 
 qwz = 0,682( Sqn ) 0,45 - 0.14   [l/s] 
 qwz = 0,682( 1,14 ) 0,45 - 0.14 = 0,59 [l/s] 

qcw = 0,682( Sqn ) 0,45 - 0.14 
  qcw = 0,682( 0,63 ) 0,45 - 0.14 = 0.41 [l/s] 
 
przepływ dla p.poŜ:  dobrano 2 hydranty  ø 50 mm  
q = 2,5 l/s 
q = 2 x 2,5 l/s = 5,0 l/s = 18 m3/h  
 
III. Punkt pomiaru wody. 
Główny pomiar wody z wodomierzem sprzęŜonym zlokalizowano w jednym z segmentów hali Nr 2 
na parterze ( jak pokazano w części rysunkowej projektu) i ujęty został w projekcie przyłącza wody.  
MontaŜ zestawu wodomierzowego wykonać wg. PN-B-10720 z 1998 r. 
W obu segmentach hali  na parterze pod umywalkami zaprojektowano (podliczniki) - wodomierze 
skrzydełkowe JS 1-02 dn15. MontaŜ wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.  
 
IV. Instalacja wody ciepłej  
Ciepła woda uŜytkową przygotowaną w elektrycznych pojemnościowych ogrzewaczach wody       
O pojemności V = 5,0 L o mocy N=  1 kW.  
Podgrzewacze zlokalizowano pod zaprojektowanymi umywalkami i zlewozmywakiem i łączyć ich  
z bateriami za pomocą węŜy zbrojonych giętkich ø 15 mm. 
Ciepła woda została doprowadzona do wszystkich przyborów, w których istnieje zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę. Podłączenie naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu i wytycznymi producenta. 
 
V. Instalacja P - PoŜ. 
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 
administracyjno-biurowy jest budynkiem niskim poniŜej 12,0 m wysokości.  
Halę produkcyjno – magazynową na parterze kwalifikuje się jako PM do 2000 MJ/m2, a zatem 
projektuje się w powyŜszych halach hydranty ø 50 mm. 
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 50 mm.  
W części produkcyjnej na parterze (powyŜsza część posiada tylko jedną kondygnację) w czterech 
halach zaprojektowano po dwa hydranty P-PoŜ ø 50 mm, umieszczone w pobliŜu drzwi 
ewakuacyjnych. 
Instalację wodociągową do celów gospodarczych i p - poŜ. zaprojektowano jako wspólną z rur 
stalowych ocynkowanych w układzie pierścieniowym  z zasilaniem dwustronnym. Instalacja 
wyposaŜona została w zawory hydrantowe ø 50 mm umieszczone w szafkach hydrantowych      z 
miejscem na gaśnicę.   
W części produkcyjnej powyŜszą instalację naleŜy prowadzić na ścianach hal i słupach. 
Szafki hydrantowe kompletne wyposaŜone w: 
Zawory hydrantowe ø 52 mm montować w szafkach na wysokości 1,35 m nad posadzką. 
Szafki hydrantowe kompletne typ PN-EN 671-2C-1/52-20-G wersja wertykalna z miejscem  
na gaśnicę wyposaŜone w: 
- szafki hydrantowe PN-EN 671-2C-1/50-20-G 90x70x25   
- zawory hydrantowe ø 52 mm        
- prądownica PWh-52 wg PN-EN 671-2        
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- wąŜ płasko składany o średnicy 52 mm i długości 20 mb zgodnie z normą PN-EN 14540:2005(U) 
zakończony prądownicą hydrantową PWh-52 wykonaną zgodnie z PN-EN 671-2.o średnicy 52  

- gaśnice 4 kg         
Szafka (wnęka) powinna być pomalowana w kolorze RAL na zamówienie i oznakowana zgodnie  
z normą PN-92/N-01256/01 z tabliczką informacyjną zgodnie z normą PN EN 671-2. 
Przy doborze średnic instalacji 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. 
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. 
 
VI. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku (hal) zaprojektowano przyłączem do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej biegnącej wzdłuŜ istniejącej drogi wojewódzkiej po południowej 
stronie projektowanego budynku. Projekt przyłącza stanowi oddzielne opracowanie. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone są pod posadzką parteru. Piony kanalizacyjne prowadzone po 
wierzchu ścian zostaną obmurowane. KaŜdy pion zostanie zaopatrzony w rewizję zamontowaną na 
wys. około 0,5 m nad posadzką najniŜszego poziomu budynku tj. parteru. Piony zostaną 
wyprowadzone ponad dach na wysokość min. 0,60 m i zakończone wywiewkami z PVC. 
Kanalizacja sanitarna poziomy, piony oraz podejścia do urządzeń sanitarnych zostanie wykonana z rur 
PVC kanalizacyjnych ø 0.05, 0.10, i 0.15m uszczelniane na uszczelkę gumową. Materiały uŜyte do 
wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z polską normą i atestami, tak samo w przypadku 
urządzeń sanitarnych.  
Wykonanie prób instalacji naleŜy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
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. 
Poszczególne odpływy kanalizacyjne od przyborów sanitarnych połączyć z kanalizacją sanitarną 
poprzez zasyfonowania. 
 
VII. Kanalizacja deszczowa wewnętrzna. 
Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone zostaną poprzez projektowaną 
kanalizację deszczową wewnętrzną podciśnieniową do projektowanej kanalizacji deszczowej 
zewnętrznej poprzez rynny wewnętrzne, a następnie do kanalizacji deszczowej zewnętrznej. 
Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie. 
Kanalizację deszczową wewnętrzną podciśnieniową naleŜy wykonać wg załączonego schematu 
schematu.  
Przewody kanalizacji podciśnieniowej odprowadzające wody deszczowe z wpustów dachowych 
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 .  
Na pionach deszczowych na wysokości 0,50 m nad posadzką parteru zostaną zamontowane rewizje 
(czyszczaki).  
Kanalizację deszczową projektuje się z rur HDPE łączonych za pomocą zgrzewania. 
Piony kanalizacji deszczowej na dachu zostaną zakończone wpustami dachowymi d56 typ7 
podwójnymi elektrycznie podgrzewanymi z kołnierzem połączeniowym typ7, kołnierzem mocującym 
typ7 40x40  dla dachów pogrąŜanych. 
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej wewnętrznej naleŜy wykonać próbę szczelności, a następnie 
zasypać wykopy na kanalizacji wewnętrznej. 
Poziomy oraz piony kanalizacji deszczowej podciśnieniowej naleŜy zaizolowanć pianką 
poliuretanową. 
Wykonanie prób instalacji naleŜy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
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VIII. Badania instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Instalację wody zimnej i ciepłej naleŜy poddać badaniom na szczelność w temperaturze  
powietrza wewnętrznego powyŜej 0°C. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem 
bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.  
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą dokładnie  
odpowietrzając urządzenie.  
Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić kontrolę połączeń przewodów i armatury.  
Po stwierdzeniu szczelności naleŜy instalację poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia –  
9 bar. Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje  
spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie : raz napełniając instalację wodą zimną, 
drugi raz wodą o temperaturze 55°C. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom : 
podejścia i przewody spustowe kanalizacji bytowo-gospod. naleŜy sprawdzić na szczelność podczas 
swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe  
odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego 
pion z poziomem poprzez oględziny. 
Wykonanie płukania i prób instalacji naleŜy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
UWAGA! 
Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych, zeszyt 6. 
 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wska zane pochodzenie materiałów  
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urz ądzeń) Zamawiaj ący dopuszcza 
oferowanie urz ądzeń i materiałów równowa Ŝnych o takich samych parametrach 
techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj ą realizacj ę robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow ę oraz zapewni ą uzyskanie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych nie gorszych od zało Ŝonych w wy Ŝej wymienionych dokumentach 
określających zakres dokumentacji projektowej. 
 
 

Projektant: 
tech. Mieczysław Bober 

nr upr. S-189/90 
 
































