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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 

• część opisowa 

• część rysunkowa 

 

 

 

1. Rzut parteru – instalacja wod-kan        skala 1:100  rys. S1-1 

2. Rzut I piętra – instalacja wod-kan         skala 1:100 rys. S1-2 

3. Rzut II piętra – instalacja wod-kan         skala 1:100 rys. S1-3 

4. Rzut dachu – instalacja wod-kan           skala 1:100 rys. S1-4 

5. Rozwinięcie aksonometryczne inst. wodoc.               skala 1:100 rys. S1-5  

6. Zabudowa zestawu wodomierzowego – wodomierz główny      - rys. S1-6 

7. Zabudowa zestawu wodomierzowego  

– wodomierz wody zimnej w pomieszczeniach hall               - rys. S1-7 

8. Zabudowa zestawu wodomierzowego  

– wodomierz wody ciepłej w pomieszczeniach hall               - rys. S1-8 

9. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 1              skala 1:100 rys. S1-9 

10. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 2              skala 1:100 rys. S1-10  

11. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 3              skala 1:100 rys. S1-11  

12. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 4              skala 1:100 rys. S1-12  

13. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 5              skala 1:100 rys. S1-13  

14. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej cz. 6              skala 1:100 rys. S1-14  

15. Rozwinięcie inst. kanalizacji deszczowej         skala 1:100 rys. S1-15 

16. Schemat kanalizacji deszczowej podciśnieniowej cz. I        -  rys. S1-16 

17. Schemat kanalizacji deszczowej podciśnieniowej cz. II        -  rys. S1-17 

18. Schemat kanalizacji deszczowej podciśnieniowej cz. III       -  rys. S1-18 
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OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ, 
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ. 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania.  
 
Opracowania niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwiązania techniczne instalacji 
wodociągowej wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej dla projektowanej inwestycji pod nazwą ,, „Rozbudowa Inkubatora 
Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpacki ego Parku Naukowo                 
-Technologicznego – III etap” Budynek „Hala nr 4” z  towarzysz ącą infrastruktur ą 
techniczn ą (instalacjami i urz ądzeniami budowlanymi) na działkach nr 1867/161             
i 1867/162 w Jasionce. 
 Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, w części produkcyjnej 
jednokondygnacyjny, a w części biurowej trzykondygnacyjny o regularnej formie. 
 
2. Instalacja wody zimnej.  

 
Instalacja wody zimnej bierze początek od zaprojektowanego węzła pomiarowego                   
- wodomierza  znajdującego się  w pomieszczeniu Nr 109 - Umywalnia. 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 części biurowej, oraz ø 50 mm w części 
produkcyjnej.  
Przewody wody zimnej (poziomy) prowadzone będą wraz z przewodami wody p-poŜ., 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 ściennych i stojących umywalkowych,                      
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. 
Poziomy oraz piony wody zimnej zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej gr. 13 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.  
W części produkcyjnej budynku w kaŜdym pomieszczeniu (hali) pod umywalkami 
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 EI 240.  
MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi BC 
Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 
 
Przewody wody zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych do połączeń 
gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200. 
PowyŜsza instalacja wody zimnej doprowadzona została do następujących urządzeń: 
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Urządzenia: 
- Płuczka ustępowa          – szt 16 
- Bateria umywalkowa             – szt 44 
- Bateria zlewozmywakowa             – szt   4 
- Bateria zlewowa                  – szt   3 
- Bateria natryskowa            – szt   6 
- Zawór ze złączką do węŜa ø 15 mm              – szt 13 
- Zawór pisuarowy ø 15 mm           – szt   4 
- Zawór hydrantowy ø 50 mm             – szt   3 
- Zawór hydrantowy ø 25 mm               – szt   3 
- Digestorium                    – szt   1 
- Oczomyjka                    – szt   2 
- Urządzenie do starzenia                      – szt   1 
- Bateria umywalkowa labolatoryjna           – szt   2 
 
3. Punkt pomiaru wody . 
 
Węzeł wodomierzowy dla celów bytowo – gospodarczych Hali nr 4 i budynku administracyjno 
- biurowego zlokalizowano w pomieszczeniu nr 109 Umywalnia na parterze budynku 
administracyjno – biurowego jak pokazano na rzucie budynku. Węzeł wodomierzowy 
wykonać według projektu wewnętrznej instalacji wodociągowej projektowanego budynku. 
Do doboru średnicy przyłącza i wodomierza przyjęto przepływ gospodarczy:  q= 5,0 l/s.  
Dobrano przyłącz wody z rur PE-100 SDR 17, MPa 1,0, dz = 90 x 5,4 mm. 
 
Zapotrzebowanie wody do celów gospodarczych: 
 
- 50,00 szt – ilość pracowników 
- qśr./d = 40 l/d na jednego pracownika 
- qśr./d = 40 l/d x 50,00 = 2000 l/d = 2,0 m 3/d 
- qmax/h = 40l/d x 50,00 x 1,1 x 2,5 : 8 = 687,50 l/h = 0,6875 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: 
- zawór kulowy odcinający kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 80 mm 



 

4 
 

- filtr siatkowy 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 antyskaŜeniowy 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. Instalacja wody ciepłej  
 

Podgrzew ciepłej wody uŜytkowej od temperatury 5°C do 55°C odbywał się będzie               
w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 1000 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.  
Zawór naleŜy zamontować ponad górną krawędzią podgrzewacza i przewód wyprowadzić 
nad kratkę ściekową. 
W celu zmniejszenia liczby zadziałań zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na przewodzie 
dopływowym wody zimnej przed podgrzewaczem ciepłej wody uŜytkowej projektuje się 
naczynie wzbiorcze przeponowe przepływowe DT 5 80 z armaturą przepływową Flowjet.  
Na przewodzie dopływowym wody zimnej do podgrzewacza projektuje się filtr, wodomierz 
oraz zawór zwrotny. Przyjmuje się wymuszony układ cyrkulacji ciepłej wody. 
Instalację wodociągową projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. 
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4.1. Punkt pomiaru wody.  
Punkt pomiaru wody – wodomierz projektuje są w pomieszczeniu kaŜdej hali oraz w 

węźle sanitarnym na parterze części produkcyjno – usługowej budynku. 
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. 

4.2. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego i  c.c.w..  

Instalacja c.o. wg  PN-99/B-2414 
Zabezpieczenie stanowią następujące elementy : 
a\ zawory bezpieczeństwa 
- membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 o średnicy króćca dolotowego 11/4”, 
najmniejsza średnica kanału dolotowego wynosi 27 mm , nastawa ciśnienia otwarcia 3,5 bar.  
b\ naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o. 
- naczynie wzbiorcze przeponowe N400 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar, ciśnienie 
wstepne 1,5 bar. 
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej ø 25. Na rurze wzbiorczej naleŜy zamontować  
/wg. schematu/ manometr oraz złącze samoodcinające– SU 1”.  

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 przepływowe DT 5 80 z armaturą 
przepływową Flowjet, P- 10bar, ciśnienie wstępne 4,2 bar. 
Ciepła woda została doprowadzona do wszystkich przyborów, w których istnieje 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę.  
Woda ciepła będzie doprowadzona do następujących przyborów: 
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Parter – cz ęść produkcyjna: 
- Bateria umywalkowa stojąca             – szt 43 
- Bateria umywalkowa ścienna             – szt   1 
- Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych       – szt  6 
- Bateria umywalkowa ścienna dla niepełnosprawnych       – szt  1 
- Bateria zlewozmywakowa stojąca          – szt   4 
- Bateria zlewowa stojąca             – szt   2 
- Bateria zlewowa ścienna            – szt   1 
- Bateria natryskowa ścienna           – szt   6 
 
 
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 zaprojektowanej instalacji cyrkulacyjnej 
znajdującego się w pomieszczeniu projektowanej kotłowni powyŜszego budynku . 
Piony prowadzone są w tych samych miejscach co piony wody zimnej i ciepłej w bruzdach 
ścian i zostaną obudowane. 
KaŜdy pion naleŜy zaopatrzyć na parterze w równowaŜny ręczny zawór MSV-C Danfoss 
regulacyjny do cyrkulacji. 
Instalacja wody cyrkulacyjnej bierze początek na parterze w pomieszczeniu kotłowni. 
W pomieszczeniu tym na przewodzie wody cyrkulacyjnej naleŜy zamontować zawór zwrotny. 
Na włączeniu kaŜdego pionu cyrkulacyjnego do instalacji ciepłej wody naleŜy zamontować 
zawór zwrotny ø 15 mm.  

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 EI 240.  
MoŜna zastosować system przepustów z przejściem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi BC 
Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 
 

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 administracyjno-biurowy jest budynkiem niskim poniŜej 12,0 m 
wysokości i został zakwalifikowany do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III (klasa odporności 
poŜarowej budynku „C”). W związku z tym zaprojektowano dwa hydranty ø 25 mm po 
jednym na kaŜdej kondygnacji budynku biurowego jak pokazano na rzutach budynku.  
Halę produkcyjno – magazynową na parterze kwalifikuje się jako PM do 2000 MJ/m2,             
a zatem projektuje się na korytarzach zawory hydrantowe 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 25 mm i ø 50 mm.  
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W części administracyjno - biurowej na kaŜdym piętrze projektuje się po jednym hydranci    
P-PoŜ ø 25 mm, natomiast w części produkcyjnej na parterze (powyŜsza część posiada tylko 
jedną kondygnację) na korytarzach trzy hydranty P-PoŜ ø 50 mm. 
Instalację wodociągową do celów gospodarczych i p - poŜ. zaprojektowano z rur stalowych 
ocynkowanych. Instalacja wyposaŜona została w zawory ø 25 mm i ø 50 mm umieszczone  
w szafkach hydrantowych z miejscem na gaśnicę.   
Instalacja hydrantowa posiada własną instalację zasilana w wodę w pomieszczeniu szatni                           
z projektowanego przyłącza wodociągowego dla powyŜszej instalacji oraz do celów 
gospodarczych. W części biurowej oraz  w części produkcyjnej powyŜszą instalację naleŜy 
prowadzić w przestrzeni międzystropowej na parterze pomiędzy stropem podwieszonym, a 
stropem podstawowym. 
Zawory hydrantowe ø 25 mm montować w szafkach na wysokości 1,35 m nad posadzką. 
Projektuje się szafki hydrantowe typ PN EN 671-1[W-25/30G] wersja wertykalna                   
o wymiarach 90x70x25cm.  
Szafki hydrantowe kompletne wyposaŜone 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. 
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: 
- 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. 3 
- szafki hydrantowe W-25  90x70x25 – szt. 3 
- zawory hydrantowe ø 25 mm   – szt. 3 
- zawory hydrantowe ø 52 mm   – szt. 3 
- prądownica wg PN EN 671                    – szt. 3 
- prądownica PWh-52 wg PN-EN 671-2   – szt. 3  
- wąŜ tłoczny półsztywny o średnicy DN25 i długości 30 mb – szt. 3 
- wąŜ płasko składany o średnicy 52 mm i długości 20 mb   – szt. 3 
- gaśnice      - szt 6 
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. 
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7. 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 dwukrotnie: raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wodą zimną, drugi raz wodą   
o temperaturze + 55 ° 
Po wykonaniu kanalizacji wewnętrznej naleŜy wykonać próbę szczelności , a następnie 
zasypać wykopy na kanalizacji wewnętrznej. 
Wykonanie płukania i prób instalacji naleŜy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 
 

8. Izolacja termiczna  

8.1 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 -  20 mm 
ø 65 mm -  20 mm 
ø 80 mm -  20 mm 
Przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolować otulinami Termocompact S gr. 6 
mm. 
 

8.2 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 Thermacompact S grubości 6 mm.  
 

9. 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 
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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. 
 

10. Kanalizacja sanitarna wewn ętrzna  
 

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone zostaną do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, a następnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
zewnętrznej biegnącej wzdłuŜ istniejącej drogi wojewódzkiej. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone są pod posadzką parteru, oraz w przestrzeni 
międzystropowej parteru i I piętra. Piony kanalizacyjne umieszczone zostały w szybach 
montaŜowych przy kominach wentylacyjnych, oraz na zewnątrz ścian i 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.  
PowyŜsza kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki z pomieszczeń sanitarnych, oraz 
od urządzeń, a mianowicie z umywalek, misek ustępowych, zlewozmywaków, pisuarów, 
natrysków, kratek ściekowych oraz urządzeń z pomieszczeń labolatoryjnych. 
Po wykonaniu kanalizacji 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. 
 
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 oraz wyprowadzone do poziomu 
posadzki i zakończone korkami. 
W posadzkach hal produkcyjnych zaprojektowano kratki ściekowe ø 110 mm, które 
odprowadzać będą ścieki osobną kanalizacją do zaprojektowanego w oddzielnym projekcie 
separatora koalescencyjnego umieszczonego na zewnątrz budynku po jego zachodniej 
stronie, a następnie do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
 
Z pomieszczeń laboratoryjnych umieszczonych w części produkcyjnej budynku 
zaprojektowano oddzielną kanalizację sanitarną, która odbierać będzie ścieki sanitarne        
z zaprojektowanych urządzeń.  
Ścieki te zanim  zostaną odprowadzone do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zostaną  
odprowadzone do neutralizatora kwasów NTK – 5 o pojemności czynnej zbiornika 780 l, 
średnicy 1100 mm, usytuowanego po południowej stronie projektowanego budynku jak 
pokazano na projekcir zagospodarowania. 
 Z neutralizatora ścieki sanitarne zostaną włączone do zaprojektowanego przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, a następnie przetransportowane zostaną do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej znajdującej się na działce po południowej stronie budynku. 
W częśći laboratoryjnej projektuje się podejścia kanalizacyjne do zaprojektowanych 
urządzeń z rur kanalizacyjnych od PVC ø 50 mm do PVC ø 160 mm, oraz kratki ściekowe 
PVC ø 50 mm. 
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11. Kanalizacja deszczowa wewn ętrzna . 
 
Wody deszczowe z projektowanego budynku (dachu) odprowadzone zostaną poprzez 
projektowaną kanalizację deszczową wewnętrzną podciśnieniową do projektowanej 
kanalizacji deszczowej zewnętrznej poprzez rynny wewnętrzne, a następnie do istniejącej 
kanalizacji deszczowej zewnętrznej ø 1600 mm. 
Do podciśnieniowego odprowadzania wód deszczowych z dachu projektowanego budynku 
zaprojektowano kanalizację deszczową wewnętrzną podciśnieniową.  
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 40 mm ÷ ø 200 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 50 i ø 200 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 z elektrycznymi podgrzewanymi d56 typ 7, kołnierzem połączeniowym 
typ 7, kołnierzem mocującym typ 7, 40x40  dla dachów pogrąŜanych. 
Drugą kanalizacją deszczową jest kanalizacja deszczowa grawitacyjna odprowadzająca 
wody deszczowe z przelewów. 
Przewody odprowadzające wody deszczowe z przelewów dachowych wykonane zostaną       
z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy ø 160 mm. PowyŜszy pion kanalizacyjny umieszczony 
został obok pionu kanalizacyjnego kanalizacji podciśnieniowej i zostanie obmurowany jak 
pokazano na rzucie budynku. 
PowyŜsze przelewy na dachu zostaną zakończone wpustami dachowymi z koszem                
i kołnierzem bitumicznym z grzałką elektryczną ø 160 mm  dla dachów pogrąŜanych. 
PowyŜsza kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dachu budynku hali 
oraz budynku biurowo administracyjnego do projektowanej kanalizacji deszczowej 
zewnętrznej, a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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. 
 
Wpusty dachowe  
 
- wpust d56 typ7     szt = 10,0 
- podgrzewacz wpustu d56 typ7   szt = 10,0 
- kołnierz przyłączeniowy typ7   szt = 10,0 
- kołnierz mocujący typ7    szt = 10,0 
 
Wpust dachowy podgrzewany  
 
Ø 160mm       - szt.  2,0 
 
Czyszczaki (rewizje) PVC 
- ø   50mm   szt = 1,0 
- ø   90mm   szt = 1,0 
- ø 160mm   szt = 1,0 
- ø 200mm   szt = 1,0 
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12. Badania instalacji wodoci ągowej 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 






































