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OPIS TECHNICZNY  
Do PW instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego 

ogrzewania i wentylacji. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie biura architektonicznego, 
 Ustawa z dnia 07.07.94. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94, poz.414) 
 Rozporządzenie z dnia 12.04.2002 Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie + późn. zmiany, 
 Obowiązujące normy i przepisy, 
 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA 
Na poziomie przyziemia projektowane są pomieszczenia laboratoryjne z apteką będące 
przedmiotem opracowania . Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: 
 

- instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją 
- instalację kanalizacji sanitarnej 
- instalację centralnego ogrzewania 
- instalację wentylacji 

 
3.DANE OGÓLNE 

Istniejący obiekt składa się z przyziemia i dwóch kondygnacji naziemnych . 
Ogrzewanie oraz zapewnienie wody ciepłej z istniejącej wymiennikowi  . Woda zimna z 
wewnętrznych układów instalacyjnych . Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez 
istniejące  przyłącze kanalizacji sanitarnej.  
 
4.ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE 
 
- źródło wody zimnej :    przyłącze wodociągowe 
- źródło ciepła dla c.w.u., c.o. i wentylacji: wymiennikownia  
- odbiornik ścieków sanitarnych :  przyłącze kanalizacji   
 
5. ZABEZPIECZENIA P-POŻ. 
 
- Na przejściach przewodami instalacji wod-kan-co przez stropy, dla średnic większych od 

4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60. 
- Przejścia instalacji wentylacji przez przegrody wydzielenia pożarowego należy montować 

klapy p.poż o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. 
 
5.1Instalacja hydrantów wewnętrznych 
 

Poziom przyziemia wyposażony jest w dwa hydranty HP-25.  Zaprojektowano 
dodatkowo hydrant p-pożarowy HP-25 z wężem 30 m usytuowany  w komunikacji . 
Zasilanie z istniejącej instalacji hydrantowej. Przewody stalowe ocynkowane łączyć na 
gwint. Zawór hydrantowy należy montować na wysokości 1,35 m nad posadzką w 
typowej szafce hydrantowej wnękowe typu HW-25-30. 

Na instalacji wodociągowej należy zamontować  zawór pierwszeństwa typu VV 
300 Honeywell 
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6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
 

Instalacja wody zapewnia pokrycie zapotrzebowania wody na cele socjalne oraz 
technologiczne. Projektowane przewody rozprowadzające poziome należy układać pod w 
piwnicy stropem piętra.  
 Podejścia do przyborów Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych 
pod tynkiem lub w przestrzeni ścianek działowych.  
Przewody rozprowadzające poziome oraz  podejścia należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych ( dopuszcza się instalację z rur PP  lub  miedzianych zachowując średnice 
nominalne przewodów) .Łączenie rur  pp na zgrzewanie lub złączki , miedziane na lut i 
kształtki mosiężne. W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego należy 
dodatkowo wykonać obudowy p-poż. 
Przejścia przez przegrody budowlane należy realizować w tulejach ochronnych 
obejmujących przewód z izolacją. Zawory odcinające należy stosować mosiężne kulowe 
zaopatrzone dwustronnie w rozłączne króćce z kielichami do lutowania. 
Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizolować cieplnie w celu ochrony przed 
roszeniem. Dostęp do zaworów odcinających montowanych w szachtach lub obudowach 
należy wykonać poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20 x 30 cm, na wysokości 
zaworów. 
Zabezpieczenie p-poż. przejść przez przegrody budowlane należy wykonać wg p.5. 

Instalację po ułożeniu należy poddać próbie szczelności i ciśnieniowej na ciśnienie 
9 bar, następnie instalację zdezynfekować chloraminą i przepłukać. Po tych czynnościach 
przeprowadzić poprzez Inspektorat TSSE badanie jakości wody.  
 
7. INSTALACJA C W U I CYRKULACJI 
 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w wymiennikowi Prowadzenie przewodów 
ciepłej wody i cyrkulacji – rozprowadzających, pionów i podejść do przyborów 
analogicznie jak dla wody zimnej. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach jak dla 
wody zimnej. Do regulacji cyrkulacji c.w.u. na podejściach do pionów służyć będą 
wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV Danfoss umożliwiające 
również proces wygrzewu instalacji . 
Instalację c.w.u. i cyrkulacji należy wykonywać  z rur stalowych ocynkowanych dla wody 
pitnej  ( analogicznie jak dla wody zimnej dopuszcza się zamienne rury). Sposób 
wykonania, rodzaj i materiał armatury oraz połączenia jak dla wody zimnej. Alternatywnie 
instalację  można wykonać z rur i kształtek polipropylenowych lub polietylenowych. 
Łączenie rur na zgrzewanie lub złączki.  
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy mocować za pomocą uchwytów przesuwnych i 
stałych. Dla skompensowania wydłużeń termicznych wykorzystuje się naturalne załamania 
trasy przewodów oraz kompensatory osiowe mieszkowe. 
Ze względu na straty cieplne przewody c.w.u. i cyrkulacji  należy zaizolować otulinami 
Thermaflex FRM, przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem zaizolować otulinami 
Thermacompact S. Należy zachować grubości izolacji w zależności od miejsca 
prowadzenia zgodnie z WT. 
Zabezpieczenie p-poż. przejść przez przegrody budowlane należy wykonać wg p. 5. 
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Obliczenie wykonano w oparciu o PN-92/B-01706 
 
Rodzaj przyboru Ilość (sztuk) qn  (l/s) ∑ qn  (l/s) 
Umywalka 17 0,07 1,19 
Płuczka wc 3 0,15 0,45 
Natrysk 3 0,15 0,45 
Zlewozmywak 13 0,07 0,91 
Złączka do węż 2 0,15 0,30 
Razem:   ∑ 3,30 
 
Przepływ obliczeniowy maksymalny wynosi: 
                           q = 0,698x∑ qn  0,5 – 0,12 = 0,682 x3,300,5-0,12 = 0,45 l/s 
 
Urządzenia typu Geberit montować na stelażach umieszczonych w ściankach gipsowo - 
kartonowych z zachowaniem technologii wykonania dla tego typu rozwiązań ścian 
wewnętrznych. W pomieszczeniu śluzy, punktu pobrań, rozdzielni materiału, pracowni 
serologicznej, banku krwi, pracowni analityki, chemii , immunochemii , mikrobiologii   
baterie łokciowe. W pozostałych pomieszczeniach baterie standardowe. Urządzenia 
technologiczne montować zgodnie z instrukcją i DTR producenta.  
 
8.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

 
Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku poprzez 
istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Podejścia  kanalizacyjne prowadzić pod pod 
posadzką przyziemia  o średnicach i spadkach podanych w części rysunkowej włączając się 
do istniejących pionów i podejść . Przewody pod posadzką układać na podsypce piaskowej 
gr. 10 cm. Uszczelnienie złączy zgodnie z  technologią wykonania i montażu dla w/w rur. 
Piony u dołu na wysokości 0,5 m nad posadzką należy wyposażyć w zamykane rewizje. 
Na wysokości rewizji w obudowie szachtów wykonać drzwiczki obsługowe.  Przejścia 
przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Zabezpieczenie p-poż. przejść przez 
przegrody budowlane należy wykonać wg p. 5. Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod 
posadzką ze spadkiem w kierunku przyłącza. Przewody prowadzone pod posadzką w 
gruncie wykonać z rur PCV dla sieci zewnętrznych.  
Osadzenie wpustów podłogowych zgodnie z projektem architektury (wg skali rysunku). 
 
9. INSTALACA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
Podstawa prawna 
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 
 norma PN-74/H-74200 „ Rury stalowe ze szwem gwintowane”, 
 norma PN-80/H-74219 „ Rury stalowe bez szwu ogólnego zastosowania”, 
 norma PN-91/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami przeponowymi. Wymagania”, 
 norma PN – 91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.” 
 norma PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń”, 
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 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane”, 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140, z późniejszymi 
zmianami), 

 „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych” 
wytyczne stosowania i projektowania wydane przez COBRTI „INSTAL” Warszawa, 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II, 
Instalacje sanit. i przemysłowe. wyd. Arkady, W-wa 1988. 

 
Potrzeby cieplne określono na podstawie obliczeń start ciepła wg współczynników 
przegród budowlanych w projekcie architektonicznym: 

    Qco  = 18,0  kW  
               Qwent  = 20,0 kW 
Zasilanie nagrzewnic prowadzić z węzła cieplnego oddzielnym rurociągiem. 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 80/60 0C z rur stalowych 
czarnych ( dopuszcza się zamianę na rury miedziane łączone na lut o średnicach 
równoważnych) .  
  Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy należy zaizolować elementami z 
pianki poliuretanowej na folii plastikowej typu Climaflex lub Thermaflex o grubościach 
zgodnie z WT: 
 Po pozytywnej próbie szczelności, instalację należy zabezpieczyć jedynie 
antykorozyjnie farbą olejną ogólnego przeznaczenia.  
Poziomy c.o. prowadzić wg części rysunkowej. Zachować główny spadek w kierunku 
rozdzielaczy w węźle a wzniosy w kierunku zaworów odpowietrzających usytuowanych 
na pionach c.o. Piony  prowadzić w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian w 
obudowie. Gałązki grzejnikowe wykonać kryte pod tynkiem. Rozprowadzenie do 
grzejników w podłodze. Przejścia przez przegrody budowlane ( stropy i ściany ) należy 
wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w 
przegrodzie. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub 
elastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 
Wszystkie  projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonać przewiertem.  
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe lub konwektorowe z 
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, do podłączenia od dołu RADSON P higienic . 
Grzejniki należy zamawiać z dodatkowym wyposażeniem do podłączenia i montowania 
grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalować podwójny kurek kulowy - model kątowy, a 
podejście przewodu do grzejnika wyprowadzić ze ściany. 
Przewody wykonać z rur  stalowych  ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  
spawanie. Połączenia rozłączne powinny być stosowane w połączeniach do armatury i 
urządzeń oraz łączenia rur miedzianych z rurami z innych materiałów. W połączeniach 
rozłącznych niedopuszczalne jest stosowanie łączników zaciskowych z pierścieniem 
zaciskowym oraz wywijanie krawędzi rury miedzianej dla utworzenia złącza 
kołnierzowego. Instalacja c.o. zostanie wyregulowana za pomocą nastaw na zaworach 
termostatycznych oraz nastaw zaworów równoważących MSV pod pionami. Zawory 
MSV umożliwiają :  
- równoważenie hydrauliczne instalacji 
- wykonanie pomiarów w celu zrównoważenia instalacji 
Na podejściach do pionów co zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory 
regulacyjne typ STAD  utrzymujące ciśnienie różnicowe o stałej wartości. Zawór STAD 
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należy zamontować na przewodzie powrotnym. Automatyczny zawór regulacyjny 
stosować razem z ręcznym zaworem odcinającym montowanym na zasilaniu.  
Przewody c.o. zaizolować cieplnie  otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex. Na 
przewodach c.o. prowadzonych pod stropem parteru należy wykonać izolacją Thermaflex 
FRM. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. w egzemplarzu archiwalnym. 
Grubość izolacji  wynosi : 
zasilanie  : do 22 mm  - 20 mm 
  22-35 mm  - 30 mm 

35-100 mm równa średnicy wewnętrznej 
Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników 
montowanych na pionach oraz ręcznych na grzejnikach. Na wysokości zaworów 
odpowietrzających na pionach - montować drzwiczki o wymiarach 20x30 cm. 
Do mocowania rur stosować systemowe obejmy . Niedopuszczalne jest mocowanie  
przewodów za pomocą haków stalowych.   
Kompensacja przewodów co - kompensacja poziomych przewodów rozprowadzających 
będzie naturalna z wykorzystaniem załamań trasy oraz za pomocą kompensatorów U-
kształtowych i osiowych mieszkowych. 
Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na  
ciśnienie Ppr= prob + 0,2MPa, później na gorąco z wyregulowaniem nastaw zaworów 
grzejnikowych, regulacją czynnika grzejnego i kryzowaniem. Próbę na gorąco 
przeprowadzić przy maksymalnych warunkach czynnika t = 363 K. 
Zabezpieczenie p-poż. przejść przez przegrody budowlane należy wykonać wg p.5.   

  
10. WENTYLACJA MECHANICZA 
 
                            ILOŚCI  POWIETRZA – LABORATORIUM 

 
Nr pom. Krotność wymian Ilość powietrza ( m3/h) Ciśnienie , filtracja 

01 3,0 66 -10 % , filtr dokładny 
02 2,0 62  
03 2,0 35  
04 2,0 42  
05 1,5 48  
06 3,0 12  
07 2,0 46 Filtr dokładny 
08 5,0 56  
09 5,0 195  
10 2,0 180  
11 5,0 84  
12 5,0 320 -10%,filtr dokładny 
13 4,0 80  
14 4,0 28 -10%,filtr dokładny 
15 5,0 271 -10%,filtr dokładny 
16 5,0 48 -10%,filtr dokładny 
17 5,0 470 oddzielny układ wentylacji -10%,filtr HEPA 
18 5,0 33 -10%, filtr dokładny 
19 5,0 70  
20 5,0 42 -10%,filtr dokładny 

 
 
Suma V = 2140m3/h 
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       ILOŚCI  POWIETRZA – APTEKA 
 

Nr pom. Krotność wymian Ilość powietrza ( m3/h) Ciśnienie , filtracja 
  

21 1,5 39  
22 1,5 7  
23 - 50  
24 2,0 23  
25 2,0 43  
26 1,5 65  
27 1,5 26  
28 6,0 118 +10%, filtr HEPA 
29 6,0 33 +10%, filtr dokładny 
30 2,0 37  
31 2,0 28  
32 2,0 26  
33 2,0 90  
34 2,0 72  
35 2,0 70  

 
 
Suma V = 766m3/h 
 
Wentylacja mechaniczna obiektu podzielona jest na trzy niezależne układy nawiewno-
wywiewne,N1-W1, N2- W2 oraz N3-W3. Dobrano centrale wentylacyjne VTS z 
odzyskiem ciepła oraz z nagrzewnicami wodnymi zapewniające odpowiednie wydajności 
powietrza oraz spręż i filtrację powietrza . Do nagrzewnic doprowadzono ciepło 
technologiczne rurami stalowymi  izolowanymi termicznie z wymiennikowni. Kanały w 
pomieszczeniach laboratoryjnych i śluzie wyposażone są w nawiewniki  z filtrem 
absolutnym, których opory przepływu wraz z zabrudzeniem filtra ulega zwiększeniu, 
centrala zaś musi zapewnić stałą wydajność zwiększając spręż. Wszystkie nawiewniki a 
więc i te bez filtrów absolutnych wyposażone zostały w regulatory wydajności przepływu 
powietrza niezależne od zmian ciśnienia w kanale zbiorczym . Nawiewniki i wywiewniki 
zastosowane w projekcie są firmy GRYFIT, lecz te wyposażone w filtry absolutne w 
nawiewniki firmy TROX . Wywiewniki z pomieszczeń brudnych wyposażono w klapy 
zwrotne. Kanały do transportu powietrza zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej 
oraz z rur Spiro izolowane otuliną o grubości zgodnie z WT, wszystkie przejścia kanałami 
wentylacyjnymi przez ściany oddzielenia pożarowego wyposażono w klapy pożarowe. 
Wywiew wyprowadzony został do wyrzutni zewnętrznej. Nawiew do central poprzez 
czerpnię powietrza umieszczoną 2m powyżej terenu. Po rozruchu układów wentylacyjnych 
wykonać regulację i pomiary skuteczności wentylacji. Do centrali obsługującej 
laboratorium doprowadzić instalację chłodniczą z istniejącego układu rurami stalowymi ø 
25 w izolacji zimnochronnej.   
 
 
12.  UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT. 
 
Uwaga: na poziomie przyziemia należy obejść kanał przyłącza cieplnego zlokalizowanego 
w posadzce. 
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1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami a 
także z dobrą wiedza techniczną. 
2. Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie. Do 
obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie 
stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie ze względu na 
późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy  dokonać korekty. 
3. Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur 
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. Z procesu 
zagęszczania gruntu oraz prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. 
4. Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane). 
5. Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących 
potencjały elektryczne. 
6. Wykonać dokumentacje powykonawczą instalacji sanitarnych. 
7.Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7,   opracowanie COBRTI 
INSTAL  Warszawa. 
8.Wszystkie roboty montażowe prowadzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. 
- Przepisami BHP 
- DTR urządzeń oraz instrukcjami montażu 
 
Opracował : 


