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                                                  OPIS TECHNICZNY
    do projektu wykonawczego instalacji wod.-kan., wody zimnej, wody ciepłej użytkowej, 
cyrkulacyjnej,  przeciwpożarowej  oraz  kanalizacji  sanitarnej  dla  modernizacji  II  piętra 
budynku „B”  DCO we Wrocławiu.

1.Podstawa opracowania projektu.
- zlecenie Inwestora 
- podkłady architektoniczno – budowlane
- podkłady technologiczne
- inwentaryzacja przedprojektowa i wizja lokalna
- projekt instalacji  wod.-kan. wykonany w 1985 roku
- normy i normatywy techniczne projektowania
- uzgodnienia branżowe

2. Zakres opracowania projektu.
   Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym wewnętrznych instalacji  wody 
zimnej,  wody  ciepłej  użytkowej,  cyrkulacyjnej,  przeciwpożarowej  oraz  kanalizacji 
sanitarnej  dla modernizacji II piętra budynku „B” DCO we Wrocławiu.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
    W budynku B istnieje kanalizacja sanitarna i wykonana jest z rur żeliwnych.
Istniejące  piony  kanalizacyjne  przechodzące  przez  modernizowaną  kondygnację  do 
których należy wpiąć projektowane przybory sanitarne i technologiczne należy wymienić 
na rury PCV. Część pionów kanalizacyjnych należy wymienić na całej wysokości aż do 
poziomu piwnic. Dotyczy to pionów K3, 5, 6, 8, 11, 24, 22, 23, 27 oraz 28.  Podejścia do  
przyborów wykonać z rur PCV i ukryć w bruzdach. 
Przewody  kanalizacyjne  poziome  i  pionowe  wykonać  należy  z  rur  kanalizacyjnych 
niskoszumowych.  Piony  należy  wyprowadzić  nad  dach  budynku  i  zakończyć  rurami 
wywiewnymi  z PVC.  Trasę  przewodów pokazano na rysunkach.  Piony kanalizacyjne 
prowadzić w szachtach lub obudować wg projektu architektury. Wewnętrzna kanalizacja 
będzie  odprowadzać  ścieki  z  umywalek,  natrysków,  ustępów,  pisuarów, 
zlewozmywaków, zlewów oraz kratek ściekowych. Instalację wykonać należy zgodnie z „ 
Warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  cz.II  –  Instalacje 
sanitarne.

UWAGA:
Urządzenia sanitarne i technologiczne montować wg projektu technologii.
Przy wpinaniu  się  do  istniejącej  instalacji  lub  demontażu  należy zwrócić  szczególną 
uwagę, aby nie pozbawić mediów pozostałej nie modernizowanej części obiektu. Każde 
wpięcie należy uzgodnić z użytkownikiem.
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Prace  związane  z  wykonaniem  instalacji  wod.-kan.  należy  wykonać  zgodnie  z 
„ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II 
oraz przepisami BHP.
 Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, dla których jest 
wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 powinny mieć klasę 
odporności  EI  tych  elementów.  Dopuszcza  się  nie  instalowanie  przepustów  dla 
pojedynczych rur instalacji wody wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higienicznych.
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane i strop oddzieleń pożarowych 
zabezpieczyć ppoż. o klasie odporności ogniowej EI60 elastyczną masą uszczelniającą 
na  bazie  silikonu  w  kolorze  białym  i  niepalną  wełną  mineralną  (  o  gęstości  min.  
100kg/m2) zgodnie z instrukcją producenta

3.1.Oznaczenia literowe urządzeń sanitarnych i technologicznych.
U  - umywalka fajansowa o wym. 500 x 400 mm z syfonem i baterią bezdotykową 

Mocowanie na wspornikach.
Ut - umywalka montowana w szafce w/g projektu technologii. Syfon umywalkowy i 

bateria bezdotykowa.
N - brodzik natryskowy.  Bateria natryskowa bezdotykowa ze strumieniem 

skierowanym do dołu. 
P   -    pisuar z zaworem spłukującym sterowanym bezdotykowo i syfonem pisuarowym.
Zlt -  zmywak jednokomorowy w szafce wg proj. technologii. Syfon z tworzywa, bateria 
          stojąca mieszająca  
Zl   - zlew z blachy stalowej emaliowany , syfon z tworzywa, bateria zlewozmywakowa 

ścienna.
K      - miska ustępowa podwieszana. Dolnopłuk obudowany.
krs  -  wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z odpływem dn 50 mm 
ZW   - zawór czerpalny ze złączką do węża dn = 15 mm  
Pozostałe urządzenia wg projektu technologii.
Uwaga:
Umywalki, ustępy oraz zmywaki montować na wspornikach, szafkach lub  stelarzach na 
wysokości 0,85 m od posadzki, zlewy w pomieszczeniach porządkowych i zawory ze 
złączką do węża na wysokości 0,6 m od posadzki. 
                                                         
4. Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej.
   W budynku jest rozprowadzona instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji. Wodę 
zimną  i  ciepłą  doprowadzić  do  urządzeń  sanitarnych  i  technologicznych  zgodnie  z 
rysunkiem.  W  części  modernizowanej  budynku  piony  oraz  podejścia  do  przyborów 
wykonać z rur PP. Piony wody zimnej i podejścia do przyborów wykonać z rur PP PN16. 
Na  odgałęzieniach  zamontować  zawory  odcinające  kulowe.  Wszystkie  piony  należy 
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obudować wg projektu architektury. Podejścia do przyborów prowadzić nad posadzką i  
obudować  wg  projektu  architektury.  Część  pionów  wodociągowych  ze  względu  na 
zwiększoną ilość  zamontowanych  do  nich  urządzeń sanitarnych  należy wymienić  na 
większą średnicę na całej wysokości aż do poziomu piwnic. Dotyczy to pionów W1, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 11, 18, 16” oraz 20. Piony wody ciepłej i podejścia wykonać z rur PP PN20  
stabilizowane. Cyrkulację wykonać z rur PP PN20 stabilizowane.
Instalacja jest skompensowana naturalnie a na pionach zastosowano rury stabilizowane, 
które nie wymagają kompensacji.
Przewody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone nad stropem podwieszanym oraz w 
bruzdach zaizolować otuliną termoizolacyjną z pianki polietylenowej.
Instalacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  
odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II.
Instalację izolować cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z poźn. zmianami.
Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną o grubości: 
20mm dla średnicy wewnętrznej do 22mm
30mm dla średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm
równa średnicy wewnętrznej rury dla średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm
100mm dla średnicy wewnętrznej rury ponad 100mm 
Przewody prowadzone w bruzdach w ścianach izolować Thermacompactem S grubości 
6mm.                                                                           
Przewody wody zimnej  oraz hydrantowej  zaizolować ze względu na roszenie otuliną 
grubości 9mm.

5. Instalacja przeciwpożarowa.
    W budynku istnieje instalacja przeciwpożarowa wyposażona w hydranty ø52. 
Dla  zabezpieczenia  obiektu  pod  względem  ppoż.  projektuje  się  instalację  ppoż  za 
pomocą  hydrantów  nawodnionych  o  średnicy  nominalnej  ø25  zamontowanych  na 
modernizowanej kondygnacji. Na wszystkich kondygnacjach należy wymienić hydranty 
ø52 na ø25. Hydranty wewnętrzne ø25 wyposażone są w wąż gaśniczy o długości 30 m 
i  prądownicę.  Istnieją  trzy  piony  hydrantowe  HP1,  2  oraz  3.  Końcówki  pionów 
hydrantowych zasilające hydranty na modernizowanej kondygnacji należy wymienić na 
średnice  ø25.  Zawory  hydrantowe  przeciwpożarowe  powinny  być  umieszczone  na 
wysokości  1,35  m  od  posadzki  w  typowych  szafkach  hydrantowych.  Usytuowanie 
hydrantów pokazano na rysunkach. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
skręcanych na gwint wg PN-74/H-74200. Na pionach hydrantowych zamontować należy 
zawory antyskażeniowe typu EA. Na ostatniej kondygnacji  każdy pion hydrantowy jest 
podłączony do pobliskich  ustępów aby zapewnić  przepływ wody w instalacji  ppoż.  i 
zabezpieczając instalację przed zagniwaniem wody.
Instalację wykonać należy zgodnie z „ Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych cz.II – Instalacje sanitarne.
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6. Instalacja skroplin z klimatyzatorów
  Instalacja skroplin odprowadzać będzie skropliny z klimatyzatorów zamontowanych w 
pomieszczeniach szpitalnych oraz z chłodnic  w wentylatorowi i z wymiennika ciepła w 
centrali KN2. Usytuowanie klimatyzatorów zgodnie z projektem klimatyzacji. Instalację 
zaprojektowano z rur eval - PEX (z powłoką przeciwtlenową). Podłączenia do 
klimatyzatorów przewiduje się prowadzić przewodem w otulinie termoizolacyjnej z pianki 
polietylenowej. Wszystkie przewody z eval - PEX prowadzić łagodnymi łukami w 
bruzdach. Skropliny z klimatyzatorów w pomieszczeniach  odprowadzone będą do 
syfonów pod umywalkami. Trasę przewodów pokazano na rysunkach. Przewody 
skroplin prowadzone w bruzdach w ścianach izolować Thermacompactem S grubości 
6mm.                                                                           

                                                                                               opracowała:
                                                                                               mgr inż. Henryka Biś 
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