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OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Podstawa opracowania 

- umowa, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- rysunki architektoniczne, 

- koordynacja międzybranŜowa, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie określa rozwiązanie techniczne dla następujących 
instalacji w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

- instalacja wody zimnej, 

- instalację wody ciepłej, 

-instalację cyrkulacji wody ciepłej, 

-instalację kanalizacji sanitarnej, 

-instalację kanalizacji deszczowej 

 

2.   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2.1. Instalacje wewn ętrzne 

Zagadnienia ogólne . 

Istniejący budynek biurowy zasilany jest obecnie w wodę z istniejącego 
wodociągu Ø150mm biegnącego w  ulicy Szopena. Przyłącze doprowadzone 
jest do pomieszczenia wodomierza znajdującego się w suterenach budynku. 
Na przyłączu zamontowany jest wodomierz JS-10 PN16, wraz z armaturą 
odcinającą.  W budynku jest rozdział wody na bytową i p.poŜ. - zaraz za 
pomiarem. Istniejąca woda zimna wykonana jest z rur stalowych 
ocynkowanych rozprowadzona pod stropem suteren. Woda ciepła i cyrkulacja 
obecnie przygotowywana  jest w pojemnościowym podgrzewaczu gazowym, 
przewiduje się likwidację podgrzewacza oraz dotychczasowego 
rozprowadzenia instalacji cwu i cyrkulacji. Projektuje się wymianę istniejących 
poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej (zgodnie z częścią graficzną) oraz 
wykonanie nowych podejść i pionu. NaleŜy zdemontować istniejącą 
kanalizację deszczową Ŝeliwną a w jej miejsce wykonać kanalizację 
deszczową wewnętrzną systemu podciśnieniowego (zgodnie z częścią 
graficzną). 
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2.2 Instalacja wody zimnej. 

W związku z przebudową i rozbudową budynku zaprojektowano dodatkowe 
sanitariaty znajdujące się w suterenach. Doprowadzenie wody zimnej 
projektuje się z istniejącej instalacji wody zimnej biegnącej pod stropem 
suteren. Instalacja wody zimnej została zaprojektowana z rur stalowych 
ocynkowanych oraz z rur polietylenowych wielowarstwowych PE RT/AL/PE-
RT z wkładką aluminiową (podejścia do urządzeń). NaleŜy dokonać wymiany 
instalacji wody zimnej w wc na parterze, I i II piętrze budynku. Przewody w 
sutenerach mocować do ścian i stropu nadtynkowo za pomocą typowych 
uchwytów w strefie sufitów podwieszanych lub pod stropem w przypadku 
braku sufitów podwieszanych. Przewody wody zimnej naleŜy zabezpieczyć 
przed roszeniem przez zaizolowanie otuliną Thermaflex FRZ gr. 9 mm 
Maksymalna temperatura robocza dla  rur polietylenowych wielowarstwowych 
PE RT/AL./PE-RT z wkładką aluminiową wynosi +90°C a maksymalne 
ciśnienie robocze w tej temperaturze 0.6 MPa. Wszystkie rodzaje połączeń 
tych rur są mechaniczne:  zaprasowywane mosięŜne i tworzywowe oraz 
połączenia skręcane . Przy układzie trójnikowym, bezwzględnie naleŜy 
stosować nierozłączne połączenia zaprasowywane. Przy prowadzeniu 
przewodów naleŜy zachować minimalny promień gięcia równy 4-5 d zewn. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach 
ochronnych umoŜliwiających swobodne przemieszczanie się zaizolowanego 
przewodu. Na odgałęzieniach projektuje się zawory odcinające kulowe 
wodociągowe w systemie podtynkowym. Podejścia do przyborów 
wodociągowych z rur PE-RT/AL./PE-RT prowadzić w posadzce w peszlach z 
izolacją lub w bruzdach ściennych. Przewody prowadzone w bruzdach 
ściennych i warstwie posadzkowej naleŜy zaizolować otuliną Thermacompact 
S o gr. 6 mm. Przejścia rur przez ściany o odporności ogniowej równej lub 
większej od EI60 oraz przez strefy poŜarowe zabezpieczyć do klasy 
odporności przegrody materiałami odpowiednimi dla przyjętego materiału rur i 
technologii zabezpieczenia. 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego wody . 

Zestawienie przyborów sanitarnych. 

 

PRZYBORY suma wz qn 
[l/s] 

wc qn 
[l/s] 

umywalki  22 0.07 0.07 

zlewy 4 0.07 0.07 

płuczki i miski  

ustępowe 

20 0.13  

pisuar 6 0.3  

Zawór ze 
złączką 

6 0.3  
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Przepływ obliczeniowy dla instalacji wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 

Normatywne wypływy wody zimnej i ciepłej obliczone zgodnie z w/w normą 
oraz w oparciu o zamontowane w budynku urządzenia wynoszą: 

normatywny wypływ wody zimnej : S qn = 8,02          [l/s] 

normatywny wypływ wody ciepłej : S qn =  1,82 [l/s] 

Przepływy obliczeniowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji: 

qzw = 0,682( Sqn ) 0,45 - 0.14   [l/s] 

qzw = 0,682( 8,02 )0,45 - 0.14 = 1,6     [l/s]  

qcw = 0,682( Sqn ) 0,45 - 0.14   [l/s] 

qcw = 0,682( 1,82) 0,45 - 0.14  = 0,75  [l/s] 

q cyrk. = 0.25 x0,75                = 0,19  [l/s] 

 

Przepływy obliczeniowe wody na potrzeby p.poŜarowe.: 

qzwp = 5,00 +0,15*2,3 = 5,35   [l/s] 

 

   

2.3 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji.  

Obecnie ciepła woda przygotowywana jest w pojemnościowym podgrzewaczu 
gazowym ARISTON200 PCA RP. W związku z niewystarczającą mocą 
istniejącego podgrzewacza projektuje się modernizację istniejącego węzła 
cieplnego jako dwufunkcyjny, który będzie znajdował się w sutenerach 
budynku. Ciepła woda będzie przygotowywana zasobniku o pojemności 
500dm3. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ciepłej wody uŜytkowej wynosi  

 Qc.w. u.. = 85 kW 

Układ technologiczny przygotowania ciepłej wody uŜytkowej został ujęty w 
projekcie modernizowanego węzła cieplnego. Przewiduje się demontaŜ 
istniejących poziomów c.w.u. i curkulacji oraz montaŜ pod nowe potrzeby 
rozbudowy. Instalację wody ciepłej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych 
( poziomy  w sutenerach, piony) oraz z rur polietylenowych wielowarstwowych 
PE RT/AL./PE-RT z wkładką aluminiową (podejścia do urządzeń). Maksymalna 
temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ciśnienie robocze 
w tej temperaturze 0.6 MPa.Kompensacja przewodów wody ciepłej odbywać się 
będzie poprzez naturalne załamania przewodów. Rozprowadzenie poziomów 
zaprojektowano w sutenerach równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody 
w sutenerach mocować do ścian i stropu nadtynkowo za pomocą typowych 
uchwytów. Na pozostałych kondygnacjach przewody poziome prowadzić nad 
sufitem podwieszonym lub pod stropem (w przypadku braku sufitu 
podwieszonego ). Przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane  
stosować tuleje ochronne.Na odgałęzieniach ciepłej wody od poziomych 
przewodów rozprowadzających zamontować zawory odcinające kulowe 
wodociągowe. Na cyrkulacji projektuje się termostatyczne zawory typu MTCV 
wersja B dn 15  
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MontaŜ, izolacje i zabezpieczenia instalacji wodociągowych. 

Podejścia do zaworów i baterii prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkach 
lub w obudowach wg projektu architektury.  Rura w bruździe winna mieć 
pewien luz promieniowy i osiowy umoŜliwiający jej ruchy pod wpływem 
temperatury. Przewody w bruzdach ściennych w warstwie posadzki prowadzić 
w izolacji np. Thermocompact S-10 gr 6mm 

Przechodzeniu rur przez ściany i stropy towarzyszyć muszą określone 
warunki: 

1. Rura winna być umieszczona w obejmie z materiału nie powodującego jej 
uszkodzenia.   

2. Nie wolno prowadzić rury nieosłoniętej, naraŜonej na styk z betonem, a tym 
samym uszkodzenia jej przez róŜne chropowatości betonu podczas pracy 
rury.   

3. Rury przewodowej nie wolno umieszczać w osłonie z metalu, lecz jako rurę 
ochronną naleŜy zastosować rurę z tworzywa sztucznego, która moŜe być 
wypełniona materiałem trwale-plastycznym. 

4.Wszystkie podejścia do przyborów wykonać zawiasowo, przez odsadzki, 
zapewniające elastyczność połączeń. Rurociągi pionowe na ścianach oraz w 
bruzdach prowadzić w uchwytach. W Ŝadnym wypadku nie moŜna uŜywać 
haków metalowych do przymocowania rur PE do ściany. 

5. Na kaŜdej kondygnacji z odgałęzieniami rur zamontować naleŜy uchwyt w 
odległości    5 cm od trójnika odgałęzienia.  Konieczne jest teŜ zamontowanie 
uchwytu pod stropem. 

6. Poziomy w suterenach winny być mocowane uchwytami z wkładką 
gumową. 

Pod pionami cyrkulacji naleŜy zastosować termostatyczne zawory 
regulacyjno-pomiarowe. Zawór umoŜliwia równieŜ dezynfekcję termiczną. Na 
pionach ciepłej i zimnej wody zamontować zawory kulowe odcinające ze 
spustem.  

 

Izolacje: 
Przewody zaizolować otulinami  z pianki polietylenowej. Grubość izolacji dla 
przewodów c.w. i cyrkulacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- załącznik 2 paragraf 1.5: 
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L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu  
Minimalna  grubość izolacji  

cieplnej   
(materiał 0,035 W/(m · K) 1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej  

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4  
przechodzące przez ściany lub stropy,  
skrzyŜowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4  

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz.  
1-4, ułoŜone w komponentach  
budowlanych między ogrzewanymi  
pomieszczeniami róŜnych uŜytkowników    

½ wymagań z poz. 1-4  

7 Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze  6 mm 

Uwaga:  
1)  przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 
ciepła niŜ podano w tabeli, naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy 
izolacyjnej,  
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
   
Podpory stałe i przesuwne 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
typowych uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne.  

Po wykonaniu instalację naleŜy dwukrotnie przepłuka ć. 

Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym 
przykryciem rurociągów w bruzdach, czy teŜ ich obudową. Wartość ciśnienia 
przy próbie winna wynosić 0.90 MPa.  Próba ta polega na dwukrotnym 
podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego na okres 10 minut. Odstęp 
między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 30 minut.  Próba musi 
wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia 
wynosi 0.6 bara. Próbę tę nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2 
godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyŜej, i spadek ciśnienia po tym czasie 
nie moŜe przekroczyć 0.2 bara. Oczywiste jest, Ŝe ani w czasie próby 
wstępnej ani głównej nie moŜe wystąpić Ŝaden przeciek. Po pomyślnie 
przeprowadzonej próbę na zimno naleŜy wykonać próbę na gorąco. Próbę 
przeprowadzić przy włączonym podgrzewie wody i działającej cyrkulacji. 
Próba polega na obserwowaniu w ciągu 24 godzin zachowania instalacji.  

Uwaga: Średnice rur opisane na aksonometrii  oraz na poszczególnych 
rzutach są średnicami zewnętrznymi. 
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2.4 Instalacja p.po Ŝ. 

Budynek posiada instalację p. poŜ. wykonaną z rur stalowych ocynkowanych, 
w budynku znajduje się 8 szt. hydrantów Ø50mm. Szafki hydrantowe 
wyposaŜone są w wąŜ parciany 15m. Instalacja p.poŜ pozostaje bez zmian 

 

2.5 Instalacja gazowa 

Ciepła woda obecnie jest przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu 
gazowym, w związku ze zmianą sposobu przygotowania c.w. ( z węzła 
cieplnego), istniejącą instalację gazową wraz z licznikiem zasilającą 
podgrzewacz naleŜy zdemontować do kurka głównego znajdującego się na 
ścianie zewnętrznej budynku.  

 

2.6 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej 
zewnętrznej poprzez 2 przykanaliki ogólnospławne kamionkowe 0,20m. W 
związku z przebudową  i rozbudową budynku naleŜy przewidzieć wymianę po 
trasie istniejących pionów, poziomów i podejść kanalizacyjnych zgodnie z 
częścią graficzną. Projektuje się dodatkowy pion kanalizacyjny do obsługi 
nowoprojektowanych pomieszczeń. Podejścia do przyborów prowadzone 
będą,  w posadzkach, bruzdach ściennych oraz w ściankach działowych. W 
obiekcie przewidziano niezbędną ilość pionów kanalizacyjnych. Piony 
wyprowadzone zostaną na dach i zakończone rurą wywiewną.  Rury 
kanalizacyjne wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia naleŜy 
prowadzić w sufitach podwieszanych. Na kaŜdym z pionów zaprojektowano 
rewizję.Piony kanalizacji sanitarnej w budynku oraz podejścia pod przybory 
zakłada się z rur PVC, a przewody kanalizacyjne pod posadzką z rur 
kanalizacyjnych ze wzmocnionego PVC. Przejścia przewodów pionowych 
przez stropy wykonane będą w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, 
dłuŜszych od grubości ściany czy stropu o 1 cm z kaŜdej strony. Przestrzeń 
między rurą a tuleją wypełnione zostanie materiałem plastycznym. 

Przejścia rur  przez ściany o odporności ogniowej równej lub większej od 
EI60 oraz przez strefy poŜarowe zabezpieczyć do klasy odporności 
przegrody materiałami odpowiednimi dla przyjętego materiału rur i technologii 
zabezpieczenia. 

Przybory sanitarne  

W budynku montowane będą następujące przybory sanitarne: 

-miski ustępowe będą zawieszone na stelaŜach systemowych, np Geberit lub 
TC, 

- miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych montowana na stelaŜu 

- umywalki (pojedyncze)fajansowe zostaną zawieszone na wspornikach, 
zaopatrzone w syfony z tworzyw sztucznych oraz półpostumenty, zakrywające 
przyłącza elastyczne i zawory odcinające pod bateriami umywalkowymi. 

- w sanitariatach umywalki wpuszczane w blat 

- pisuary  montowane na stelaŜach np. Geberit. 
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- zlewy z blachy nierdzewnej w magazynach i wentylatorniach montować na 
wysokości 0,50 m od podłogi.  

2.7 Kanalizacji deszczowa. 

Wody opadowe z dachu modernizowanego budynku odprowadzone zostaną 
do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Przyłącza kanalizacji deszczowej 
ujęto oddzielnym opracowaniem. Obecnie wody opadowe z dachu 
odprowadzane są za pomocą 4 wpustów dachowych do wewnętrznej 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanej z Ŝeliwa a następnie do 
kanalizacji zewnętrznej, istniejącą kanalizację deszczową naleŜy 
zdemontować. Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu zaprojektowano  
kanalizację deszczową wewnętrzną systemu podciśnieniowego np. Pluvia. 
Rury systemu podciśnieniowego wykonane będą z rur HDPE zaizolowanych 
izolacją Isol-mat akustyczną, przeciwroszeniową samoprzylepną. Wpusty 
dachowe i tarasowe, podgrzewane umiejscowione zostaną zgodnie z 
projektem architektonicznym.  

Przejścia rur  przez ściany o odporności ogniowej równej lub większej od 
EI60 oraz przez strefy poŜarowe zabezpieczyć do klasy odporności 
przegrody materiałami odpowiednimi dla przyjętego materiału rur i technologii 
zabezpieczenia. 

Uwaga: W sanitariatach w sutenerach naleŜy pod posadzką ułoŜyć poziom 
kanalizacji deszczowej z rur PCV ciśnieniowych φ 160 łączonych na uszczelki 
gumowe(pod przyszła rozbudowę budynku) 
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UWAGA ! 

Całość robót naleŜy prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją,  
„Poradnikiem Technicznym Projektowania i MontaŜu Instalacji z 
Polipropylenu” , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych – zeszyt nr 7 oraz warunkami i przepisami BHP. Obudowa i 
krycie rurociągów wg P.B. architektonicznego. Wszystkie zastosowane 
urządzenia i materiały winny posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania 
w budownictwie.  

 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wska zane pochodzenie 
materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dosta wca urz ądzeń) 
dopuszcza si ę oferowanie urz ądzeń i materiałów równowa Ŝnych o takich 
samych parametrach techniczno - funkcjonalnych, któ re zagwarantuj ą 
realizacj ę robót  w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow ę oraz 
zapewni ą uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjny ch nie 
gorszych od zało Ŝonych w wy Ŝej wymienionych dokumentach 
okre ślających zakres dokumentacji projektowej.  

 

 

 

Projektował:  mgr inŜ. Izabela GwiŜdŜ 

 


















