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1. Dane wyj ściowe 
 

1.1. Charakterystyka ogólna 

 
  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan dla 

biura obsługi klienta cmentarza.   

 

INWESTOR:   KATOWICKIE CMENTARZE  

   KOMUNALNE 

   UL. MURCKOWSKA 9 

   40-266 KATOWICE 

   TEL. / FAX 32 251 70 55 

 

ADRES:   UL. GOETLA,  40-749 KATOWICE 

   DZIAŁKA NR 868/1, OBR ĘB: 0019  

   GÓRNE LASY PSZCZYŃSKIE 

   JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  

   246901_1, m. KATOWICE 

 

1.2.  Podstawa opracowania  
 

Podstawę opracowania stanowią: 

• umowa i zlecenie 

• projekt architektoniczno-budowlany  

• uzgodnienia międzybranŜowe 

• obowiązujące normy i przepisy, m. in.: 

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[2] PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne.  

Wymagania w projektowaniu.” 

[3] PN-92/B-01706 "Instalacje wodociągowe.  

Wymagania w projektowaniu" 

[4] PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe 

i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne.” 
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[5] PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe 

i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania.” 

 
1.3. Zakres opracowania 

 
Projekt niniejszy obejmuje: 

a) instalację wewnętrzną wody zimnej 

b) instalację wewnętrzną ciepłej wody uŜytkowej 

c) instalację kanalizacji sanitarnej  

 
2. Charakterystyka obiektu 
 
Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną na cele socjalne z projektowanego 

przyłącza wodociągowego – wg odrębnego opracowania. Ciepła woda przygotowywana 

będzie w kotle dwufunkcyjnym. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej – 

wg odrębnego opracowania.  

 

3. Instalacja wodoci ągowa 
 

3.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u. 
 

Instalacja zimnej wody uŜytkowej zasilana będzie poprzez projektowane przyłącze 

wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowego. Pomiar zuŜycia wody realizowany będzie 

poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym. 

Instalacja c.w.u. zasilana będzie z kotła dwufunkcyjnego.  

Instalację zaprojektowano z rur wielowarstwowych Uponor MLC (PE-RT/AL./PE-RT). 

Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek. Obliczenia hydrauliczne 

wykonano w oparciu o parametry techniczne proponowanych systemów.   

Dopuszcza się na zamianę wymienionych w projekcie materiałów na innego producenta, ale 

nie pogarszając parametrów.  

Projektowane przewody wody zimnej zaizolować otuliną izolacyjną z pianki 

polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm. 

Projektowane przewody c.w.u. zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu 

THERMAFLEX FRZ o grubości: 

Średnica przewodu 

[mm] 

Grubość izolacji  

[mm] 
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Ø 16-25 20 

 

Maksymalne odległości pomiędzy wspornikami dla przewodu z rur PE-RT/AL./PE-RT: 

Średnica przewodu 

[mm] 

Maksymalna 
odległość 

Ø 16 80 cm 

Ø 20 120 cm 

Ø 25 150 cm 
  

Instalację prowadzić w posadzce i w ściankach (podejścia do przyborów). Połączenia z 

armaturą  wykonać za pomocą systemowych kształtek. 

Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.  

 

3.2. Kompensacje wydłu Ŝeń cieplnych 

 
W instalacjach c.w.u. wykonywanych z rur wielowarstwowych wydłuŜenia 

występujące na skutek wpływu zmieniających się temperatur są porównywalne do 

tradycyjnych instalacji z rur stalowych.  

Dla rur, które są wmurowane w ścianie pod tynkiem, zakłada się, Ŝe przyrost długości 

przejmowany jest przez rurę osłonową typu peszel lub izolację. 

 Kompensacja przewodów – wg wytycznych producenta. 

  
 

3.3. Obliczenia 

 
Obliczeniowy przepływ wody zgodnie z normą PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru: 

 

q=0,682(Σqn) 
0,45– 0,14 

 

Obliczeniowy przepływ wody zimnej:  

 

Nazwa przyboru Ilość qn Suma  w [l/s] 

bateria umywalkowa 2 0,07 0,14 

bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,14 

płuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26 
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Suma:       0,54 

 

Q = 0,682(0,54) 0,45– 0,14 

q = 0,38 l/s = 1,36 m 3/h 

 

5.    Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej  

do istniejącej sieci ogólnospławnej.  

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kielichowych PVC-HT 

produkcji Wavin w zakresach średnic 50 ÷ 160 mm. 

Piony po zmontowaniu będą omurowane lub osłonięte konstrukcją z uŜyciem płyt gipsowo-

kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenia pionów kanalizacyjnych naleŜy wyposaŜyć 

w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku.  

Piony kanalizacyjne naleŜy podłączyć do projektowanej instalacji podposadzkowej. Przed 

przejściem w przewody odpływowe, piony kanalizacyjne naleŜy zaopatrzyć w czyszczaki o 

średnicy zgodnej ze średnicą pionu.  

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić naleŜy ze spadkiem                

min. i = 2,5 %. 

Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia 

wodne-syfony. 

Przewody naleŜy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów.  

Obejma uchwytu powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a przewodem 

naleŜy stosować podkładkę elastyczną. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi 

wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym 

agresywnie na materiał rury. 

 

NatęŜenie przepływu ścieków obliczono według normy PN-EN 12056-2 

Qww = K ∑DU  

Qww – natęŜenie przepływu ścieków, l/s 

K – współczynnik częstości, K = 0,5 

Σ DU – suma odpływów jednostkowych 

 

Wyszczególnienie Ilość/szt. DU ΣΣΣΣqn 
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umywalka 2 0,5 1,0 

zlewozmywak  2 0,8 1,6 

miska ustępowa  2 2,5 5,0 

 Σ 7,6 

 

Qww = 0,5 x 6,7  = 1,38 dm3/s 

Qww < DU dla pojedynczej miski ustępowej 

Stąd przyjęto do obliczeń Qww = 2,5 l/s 

 
6. Próby szczelno ści 

 
 
Wykonaną instalację wody zimnej, c.w.u. naleŜy poddać próbom szczelności zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych”.  

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem instalacji          

w całości. Przed próbą naleŜy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. 

Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy 

ciśnieniu: 

ppróby = 2 x probocze 

lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa. Ciśnienie to naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut 

po pierwotniej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać           

0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02 

MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności 

naleŜy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku. 

Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności naleŜy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu 

zimną wodą oraz wodą o temperaturze 55oC. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności 

przewody naleŜy poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu 

prób naleŜy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. JeŜeli badania wykaŜą 

potrzebę dezynfekcji naleŜy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub 

roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. 

Po zakończeniu dezynfekcji naleŜy przewody ponownie przepłukać wodą. 

 

Podejścia i piony kanalizacyjne naleŜy obserwować podczas przepływu wody 

odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające 

ścieki naleŜy napełnić całkowicie wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem a 

następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację 

poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.  
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Poziomy kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne wynoszące 50 

kPa.  

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach 

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uŜytkownika. 

 
7. Wytyczne BHP  i  p. po Ŝ  

 
Wykonana instalacja nie stwarza zagroŜenia poŜarowego. Podczas wykonawstwa stosować 

się do przepisów zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zeszyt 12 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz. 

U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r. 

 
 

8. Uwagi ko ńcowe 
 
- Dobór wszystkich rurociągów i urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się 

zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.  

- Projekt rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branŜami 

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. 

- MontaŜ instalacji (rurociągów, armatury, urządzeń itd.) wykonać zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

- Dokładna lokalizacja i typ przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego 

- Mocowania przewodów wodnych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu 

wydana przez producenta. 

- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania materiałowe, techniczne i 

budowlane inne niŜ opisane w treści projektu – za wszelkie zamiany rozwiązań 

projektowych bez pisemnej konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji 

Wykonawca robót. 

- Część opisowa i rysunkowa stanowią jedną nierozłączną całość projektu. Projekt nie 

moŜe być rozpatrywany częściowo. 

- Przystąpienie do robót budowlanych oznacza zapoznanie się i pełną akceptację 

rozwiązań projektowych przez Wykonawcę. 

- W przypadku natrafienia na nieścisłości w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania 

robót) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia problemu projektantowi celem jego 

poprawnego rozwiązania – świadome wykonywanie robót w sposób sprzeczny z 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną jest niedopuszczalne i godzi w interesy 
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Inwestora. 

 
9. ZałoŜenia bran Ŝowe 

 
BranŜa budowlana 

Wykonać: 

− bruzdy w ścianach i mocowanie przewodów wodnych, 

− przebicia w ścianach pod rury wodne i kanalizacyjne, 

 

10. Zestawienie materiałów 
 
Wszystkie materiał powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

 

 

L.p.  Pozycja Jedn.  Ilość Producent/uwagi  

Instalacja zimne wody, c.w.u.  

Rury wielowarstwowe Uponor MLC (PE-
RT/AL./PE-RT) (wraz z proj. Izolacją) 

  
  

16x2,0 m 32,0 

20x2,25 m 12,0 

1 

25x2,5 m 6,0 

Uponor 

Zawór odcinający ćwierćobrotowy DN15 (do 
podłączenia umywalki, zlewozmywaka, WC, 
itd.) 

  
2 

DN15 szt. 10 

Perfexim (lub 
odpowiednik) 

Zwór kulowy odcinający gwintowany,  PN10, 
tmax=100°C   

3 
DN15 szt 2 

Perfexim (lub 
odpowiednik) 

4 Bateria umywalkowa, przyłącza DN15 szt. 2  

5 StelaŜ podtynkowy WC  kpl. 2  

6 Bateria zlewozmywakowa, przyłącza DN15 szt. 2  

 
 

L.p.  Pozycja Jedn.  Ilość Producent 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej 
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1 Umywalka, z syfonem szt. 2  

2 Zlewozmywak 
jednokomorowy, z syfonem  szt. 2  

3 Miska ustępowa kpl. 2  

Rura kanalizacyjna o 
średnicach:   

�50, PVC-HT m 3,0 

�110,  PVC-HT m 11,0 

�110,  PVC-U m 7,0 

4 

�160,  PVC-U m 8,0 

Wavin 
 

5 
Rura wywiewna, z 
dołącznikiem �110, daszkiem 
ochronnym i kominkiem 

szt. 3  

6 Czyszczak �110, PVC HT szt. 3  

 
 
 

UWAGI: 

• Całość ceramiki ujętej w ramach projektu naleŜy dostarczyć od jednego producenta w 

jednakowym kolorze zgodnym z opracowaniem architektonicznym. Dokładny typ 

i serię naleŜy bezpośrednio ustalić z Inwestorem lub na podstawie opracowania 

architektonicznego.  










