
Kluczbork 2009-12

O   P I S   T E C H N I C Z N Y  

do projektu budowlanego, wykonawczego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody
użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej w projektowanym budynku strażnicy
OSP lokalizowanym w Ligocie Prószkowskiej gm. Prószków na działce nr 521/1 należącej do
UMiG Prószków.

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe rozwiązania techniczne wewnętrznej
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej uzbrojenie budynku strażnicy, umożli-
wiającego jego funkcjonowanie w zakresie zasilania i rozprowadzenia wody zimnej, wytwa-
rzania ciepłej wody użytkowej i zasilania w nią przyborów i urządzeń sanitarnych oraz od-
bioru ścieków o charakterze bytowo-sanitarnym z tych urządzeń a także kanalizacji technolo-
gicznej odprowadzającej ścieki z posadzkowych odwodnień liniowych zainstalowanych w
garażu wozów bojowych.

2.Podstawa opracowania projektu

Za podstawę do opracowania projektu przyjęto:
- umowa o dzieło z BPBO „PROJEKTBUD” mgr inż Maciej Osada Kluczbork,
- uzgodnienia międzybranżowe zawarte pomiędzy projektantem wiodącym a projektantem
  niniejszego opracowania branżowego,
- mapa sytuacyjna terenu lokalizacji budynku,
- projekt konstrukcji i architektury budynku,
- rozporządzenie MI z 2002.04.12 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
  odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- rozporządzenie MZ z 2002.11.19. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi,
- materiałów informacyjnych systemu rur miedzianych,
- informatory producentów i dostawców materiałów i urządzeń sanitarnych,
- przepisy, normy i normatywy projektowania branżowego.

3. Szczegółowy opis techniczny rozwiązań projektowych

3. 1. Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej
Projektowanie instalacji wodociągowej oparto o wymagania PN-92/B-01706/Az1: 1999 "Insta-
lacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu" oraz PN-EN 1717: 2003 „Ochrona przed
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wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacja wodociągowych i ogólne wymagania doty-
czące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”.

3. 1. 1. Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie w wodę budynku nastąpi z wiejskiej sieci wodociągowej, za pośrednictwem
projektowanego przyłącza wodociągowego wykonanego z rur PE ułożonych w gruncie. Pro-
jekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie.

Woda dostarczana do budynku odpowiadać będzie warunkom określonym w rozporządze-
niu MZ z 2002.11.19. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. 

Przyłącze wodociągowe, zakończone zostanie węzłami wodomierzowymi umieszczonymi w
garażu wozów bojowych. Od węzłów wodomierzowych projektuje się wewnętrzną instalację
wodociągową. Instalacja wodociągowa funkcjonować będzie w dwóch gałęziach: instalacji
bytowo-gospodarczej i napełniania wozów bojowych.

Wodę, gałęzią pierwszą, przewidziano doprowadzić do wszystkich przyborów i urządzeń sa-
nitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych budynku wyposażo-
nych w odpowiednie punkty czerpalne. Wodę gałęzią drugą przewidziano doprowadzić do
zaworu czerpalnego, typu hydrantowego, umożliwiającego napełnianie wozów bojowych
stojących zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku strażnicy. Zużycie wody w obu gałę-
ziach przewidziano opomiarować odpowiednio dobranymi wodomierzami. Węzły wodomie-
rzowe przewidziano zlokalizować w garażu wozów bojowych.

W celu realizacji funkcji gałęzi pierwszej projektuje się wewnętrzną instalację wodociągową
zbudowaną z rur miedzianych łączonych za pośrednictwem kształtek i złączek miedzianych
lutowanych lutem twardym. W związku z zastosowaniem rur miedzianych, a także współ-
czesnej, wymagającej czystości wody, armatury, na wejściu do instalacji, w węźle wodomie-
rza głównego gałęzi, przewidziano zainstalowanie filtra siatkowego wody. Szczegóły kon-
strukcji tego węzła przedstawiono w projekcie przyłącza wodociągowego. 

Prowadzenie przewodów instalacji przewidziano w sposób wieloraki: na ścianach, na wyso-
kości 3,5 m nppos w garażu i 2,6 m nppos w pozostałych pomieszczeniach, w posadzce i
bruzdach ściennych budynku także w tynku w podejściach do armatury czerpalnej i urzą-
dzeń. Dla umożliwienia wykonywania swobodnych ruchów wydłużeniowych przez rury
wody zimnej ułożone w zakryciu, przewidziano na nich izolację w postaci luźno nawiniętej
na rury taśmy z folii PE. Wymieniona otulina zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania insta-
lacji.

Dla przewodów wody zimnej wydłużenie termiczne nie przyjmuje decydujących wartości
zmuszających do podejmowania szczególnych rozwiązań kompensacyjnych. Jednakże zmia-
ny długości rur i ich kompensacja zależna będzie od temperatury ich montażu z stąd wynika
konieczność wykonania naturalnych i technicznych elementów kompensacyjnych uwzględ-
niających wskazania instrukcji montażowych rur z miedzi, na co autor projektu zwraca uwa-
gę wykonawcy.
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Uzbrojeniem sieci przewodów będzie armatura przelotowa grzybkowa, kulowa, armatura
czerpalna oraz baterie czerpalne i natryskowe, spłuczki ustępowe a także zawory czerpalne
ze złączką do węża.

Wodę przewidziano doprowadzić do zładu instalacji c.o. i kotłowni lokalnej budynku po-
przez odpowiedni punkt podłączenia do urządzenia uzupełniająco-stabilizującego REFLEX
Magcontrol+Fillset LUB RÓWNOWAŻNEGO zawierającego wodomierz, zawór odcinający,
antyskażeniowy, rozdzielacz systemów a także elektronikę sterującą w podłączeniu do insta-
lacji wz. Na przewodzie dolotowym wody zimnej do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej
(cwu), przewidziano odpowiednie zawory odcinające, zwrotne i bezpieczeństwa.

Przebieg przewodów, ich średnice oraz uzbrojenie przedstawiono w projekcie oraz w wydru-
kach.

W celu realizacji funkcji gałęzi drugiej, przewidziano instalację węzła wodomierzowego, w
skład którego wejdą elementy przedstawione w projekcie przyłącza wodociągowego, stano-
wiącego odrębne opracowanie. Budowę tej gałęzi przewidziano z rur stalowych, ocynkowa-
nych uzbrojonych w zawór czerpalny typu hydrantowego o średnicy 80 mm ze złączką sto-
rza. Zawór ten przewidziano usytuować w zewnętrznej wnęce ściennej, wyposażonej w za-
mykane drzwiczki stalowe. Na okres zimowy, dolotowy przewód do tego zaworu przewi-
dziano opróżniać za pomocą zaworu spustowego.

3.1.2.Instalacja ciepłej wody użytkowej

W budynku strażnicy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (cwu) używaną do
celów sanitarnych i gospodarczych. Źródłem cwu będzie pojemnościowy podgrzewacz zasi-
lany w medium grzewcze z lokalnej kotłowni budynku. Zasilanie następować będzie zarów-
no w okresie zimowym w czasie ogrzewania budynku poprzez realizację tzw priorytetu cwu
przez sterownik kotła, jak i letnim w kotłowym zasilaniu bezpośrednim. Lokalizację podgrze-
wacza przewidziano w pomieszczeniu kotłowni budynku wespół z kotłem i innymi urządze-
niami.

Projektuje się wewnętrzną instalację cwu składającą się z przewodu rozprowadzającego i cyr-
kulacyjnego. Przebieg obu tych przewodów będzie równoległy do przewodów wody zimnej.
Maksymalna temperatura wody wytwarzana w podgrzewaczu wyniesie 60oC i będzie dostar-
czana do punktów poboru za pośrednictwem projektowanej sieci przewodów. Zasobnikowy
sposób uzyskiwania cwu będzie sprzyjać powstawaniu i rozwoju skupisk bakterii typu Le-
gionella. W tym celu przewidziano realizowanie odpowiedniego programu sterownika kotła,
który przeprowadzać będzie tzw proces higienizacji podgrzewacza i instalacji cwu.

Projektuje się, podobnie jak instalację wody zimnej, instalację cwu wykonaną z rur miedzia-
nych łączonych za pośrednictwem kształtek i złączek miedzianych lub mosiężnych lutowa-
nych lutem twardym. Prowadzenie przewodów cwu przewidziano równolegle z przewoda-
mi wody zimnej; w bruzdach ściennych i pod posadzkowych w otulinie ciepłochronnej ze
spienionego PE podtynkowego o grubości min. 9÷20 mm. Ze względu na centralny system
uzyskiwania cwu, długie przewody połączeniowe pomiędzy źródłem cwu i jej odbiornikami
– przewidziano cyrkulację cwu. 
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Uzbrojeniem sieci przewodów cwu będzie armatura przelotowa kulowa, czerpalna oraz bate-
rie czerpalne. Przebieg przewodów, ich średnice oraz uzbrojenie przedstawiono w projekcie. 

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i cwu i ich wyniki znajdują się w projekcie.

3. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Projektowanie instalacji kanalizacyjnej oparto o wymagania PN-92/B-01707: 1992, PN-B-
01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Odbiornikiem ścieków o charakterze bytowo-sanitarnym z budynku będzie projektowana
wcześniej komunalna sieć wiejska. Połączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku
siecią nastąpi za pośrednictwem projektowanego przykanalika. Rozwiązanie przykanalika
znajduje się w odrębnym opracowaniu projektowym.

W związku z niejednorodnym charakterem funkcji budynku i powstawanie ścieków o cha-
rakterze bytowo-gospodarczym i technologicznym, projektuje się wewnętrzną, rozdzielczą
instalację kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z przyborów sa-
nitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oraz kanalizację tech-
nologiczną odprowadzającą ścieki z posadzkowych wpustów liniowych, pozostawione przez
wozy bojowe OSP zjeżdżające z tras do garażu oraz powstające z mycia podwozi tych wo-
zów. Ze względu na znaczne zanieczyszczenie ścieków technologicznych produktami ropo-
pochodnymi przewiduje się ich odrębne odprowadzenie i podczyszczanie w separatorze ro-
popochodnych. Rozwiązanie przykanalika technologicznego oraz separatora znajduje się w
odrębnym projekcie. 

Projektuje się, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej wyposażoną w
odpowiednie uzbrojenie, przybory sanitarne, elementy wentylacyjne i rewizyjne.

Budowę kanalizacji sanitarnej przewiduje się z rur kanalizacyjnych gładkich PCV klasy 4,0
kN układanych pod posadzkami na ścianach i bruzdach ściennych. Przewody układane pod
posadzką pomieszczeń w ziemi, przewidziano montować w otulinie z piasku średniego i
drobnego grubości min 0,1 m. W przypadku zamurowań przewodów w bruzdach ściennych
przewidziano ich luźne owinięcie folią PE. Przewody spustowe (pionowe) przewidziano pro-
wadzić w bruzdach. Ze względu na małą grubość ścian, w wielu miejscach, przewody te nale-
ży otulić materiałami głuszącymi lub obudować odpowiednimi elementami ceramicznymi w
celu wytłumienia hałasu wewnętrznego w tych przewodach. Przewidziano zastosowanie rur
gładkich PVC kanalizacyjnego, kielichowych, o określonych w projekcie średnicach, łączo-
nych na wcisk z zastosowaniem odpowiednich, systemowych uszczelek gumowych.

W przyziemiu budynku przewidziano instalowanie typowych żeliwnych wpustów podłogo-
wych wyposażonych w osadniki (wiaderka) wg PN-86/H-74083: 1986. Ponadto uzbrojeniem
sieci przewodów będą: czyszczaki, rury wywiewne, zawory napowietrzające oraz przybory
sanitarne w postaci: umywalek, ustępów, pisuarów, zlewozmywaków a także brodzika natry-
skowego. Przewiduje się, urządzenie trzech pionów wyposażonych w rury wentylacyjne (wy-
wiewne) obsługujących, obok zaworów napowietrzających, całość instalacji kanalizacyjnej.

W pozostałych przypadkach przewiduje się wyposażenie krótkich pionów i dłuższych po-
dejść odpływowych w zawory napowietrzające. Zawory te przewidziano instalować we wnę-
Wykonano w BPBO „PROJEKTBUD”  mgr inż. M. Osada Kluczbork                                                                                                         str 4



kach ściennych chronionych drzwiczkami z zamkiem i otworami wentylacyjnymi. Wysokość
położenia tych zaworów winna odpowiadać maksymalnemu poziomowi ścieków w przybo-
rze sanitarnym. Na pionach przewidziano zabudowę czyszczaków kanałowych (rewizji).
Ciąg kanalizacji sanitarnej przewidziano zakończyć studzienką inspekcyjną PP/PCV ø425 mm
zlokalizowaną na zewnątrz budynku. Przebieg przewodów kanalizacyjnych w planie i profi-
lach pokazano na rysunkach projektu.

Instalacja kanalizacji ścieków technologicznych będzie miała za zadanie odrębne odprowa-
dzenie ścieków powstających w garażu wozów bojowych celem ich podczyszczenia w separa-
torze ropopochodnych i oddzielenia osadów mineralnych. Elementami tej kanalizacji będą,
przewidziane w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym budynku, wpusty odwodnienia
liniowego oraz ciągi kanałowe. Ciągi kanalizacji technologicznej, rozpoczynające się na linio-
wych wpustach posadzkowych, przewidziano zakończyć na studzienkach inspekcyjnych,
zbudowanych z kinet PP przepływowej typ IV ø160 mm i połączeniowej typu III ø160 mm
oraz rur trzonowych ø425 mm gładkich z teleskopem i włazem żeliwnym kl. D 400 zlokalizo-
wanymi na zewnątrz budynku.

4.Obliczenia
Zapotrzebowanie na wodę 

W obliczeniach zapotrzebowania na wodę oraz bilansowania ogólnej jej ilości posłużono się
normatywami określonymi w projekcie technologii części usługowej i na podstawie "Wytycz-
nych programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osad-
niczych" (MAGTiOŚ IKŚ Wa-wa 1978 r.) oraz danymi zaczerpniętymi z projektu architektury
budynku. 
Ilość wody potrzebna dla personelu:

Qmax
d = 90 * 30 * 2.0 = 5 400 dm3/d   

              
qmax

h = 5 400/24 * 3.0 = 675 dm3/h

                  Qśr
d = 30 * 90 = 2 700 dm3/d ≈ 2,7 m3/h                

Ilość wody potrzebna dla utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i technicznych wy-
niesie:

Gczyst
śr= 287,94 m2 * 2,0 = 575,9 dm3/d

Bilans ogólny zużycia wody przedstawi się więc następująco:

Gśr= 2 700,0+575,9 = 3 275 dm3/d przy Nd=1,1;

Gmax = 3 275 * 1,1 = 3 603 dm3/d ≈ 3,6 m  3  /d   przy Ng=1,7;

3,6
24

x 1,7=0,255 m3/h

Obliczony, miarodajny przepływ wody bytowo-gospodarczej wyniesie 1,55 dm3/s. Obliczone,
konieczne ciśnienie dyspozycyjne na wejściu do instalacji wodociągowej, za drugim zaworem
głównym (po węźle wodomierzowym) winno wynieść (2,47 bar) ≈ 24,7 m słw. 
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Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowej

Projektowanie instalacji oparto o wymagania PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodocią-
gowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy. Obliczenia przepływów miarodaj-
nych, średnic przewodów i niezbędnego ciśnienia zasilania instalacji wykonano za pomocą
programu komputerowego. Do zoptymalizowania konstrukcji instalacji (średnic
przewodów), do obliczeń przyjęto warunek zachowania prędkości maksymalnych dopusz-
czonych w ww PN. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wydruków oraz wprowadzono
do projektu.

Obliczenie wodomierzy

Obliczeń i dobór wodomierzy; głównego i do napełniania wozów bojowych dokonano na
podstawie wymagań PN-B-01706 Az1: 1999 p-kt 3.4. Szczegółowy tok obliczeń przedstawio-
no w projekcie przyłączy sanitarnych do budynku stanowiącym odrębne opracowanie. 

Obliczenie i dobór podgrzewacza cwu

Założenia do obliczeń:
- max. ilość osób korzystających z przyborów sanitarnych – 10 strażaków + 20 gości = 30,
- ilość natrysków – 1,
- ilość indywidualnych umywalek – 5 każda dla 6-ciu osób korzystających,
obliczenia: czas poboru cwu przez strażaków pod natryskiem wyniesie:

t=
10
1

=10 min∗6=60 min

- zapotrzebowanie wody do natrysku:
10 * 50,0 dm3 = 500,0 dm3

Ponadto, szacunkowo określono ilość cwu w garażu wozów bojowych zużywanej do ich my-
cia i mycia węży pożarowych i innych na 150 dm3. Przyjęto dwukrotną rotację korzystających.

Przyjęto podgrzewacz cwu pojemnościowy o pojemności V=400 dm3 stojący 9,0 kW/ tz = 80 oC
o wymiarach H = 1 754 mm, D = 600 mm.
Ogółem ilość energii cieplnej dla uzyskania cwu wyniesie:

Qcwu = 400 * 4200 * (60-10)/2 * 3600≈ 9,0 kW

Dobór naczynia kompensacyjnego cwu

Dla kompensacji przyrostu objętości cwu w podgrzewaczu i przewodach cwu i cyrkulacyj-
nych oraz ze względów bezpieczeństwa użytkowania instalacji przewidziano montaż naczy-
nie kompensacyjnego D o pojemności V- 18,0 dm3

z armaturą. Naczynie zamówić z armaturą przepływową oraz elementami umożliwiającymi
zawieszenie naczynia na ścianie.

Dobór zaworu bezpieczeństwa

Dla zabezpieczenia podgrzewacza cwu i instalacji przewidziano montaż zaworu bezpieczeń-
stwa. Dobór zaworu przeprowadzono dla:
- mocy cieplnej wymiennika równej Qcwu = 9,0 kW
- dla ustalonego ciśnienia granicznego otwarcia Pr = 4,0 bar dobrano:

zawór bezpieczeństwa sprężynowy ø20/25 (wylot) mm
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Dobór pompy cyrkulacyjnej cwu
Na podstawie obliczeń hydraulicznych instalacji cwu i cyrkulacyjnej i danych Qp

cyrk ≥ 0,24
m3/h i Hp

cyrk ≥ 1,32 m słw dobrano pompę o ciśnieniu stałym. Do sterowania pompą przewi-
dziano elektroniczny załącznik czasowy.

Ilość ścieków

Na podstawie ilości zużywanej wody w budynku ustala się ilość ścieków kierowanych do ko-
munalnej sieci wiejskiej. Ilość ta wyniesie:

Vśc
max= 3,6 * 0,9 = 3,2 m3/d

5.Uwagi końcowe

5.1. Izolacje ciepłochronne
Przewidziano izolację ciepłochronną przewodów rozprowadzających cwu oraz przewodów
cyrkulacyjnych stosując formatki ze spienionego PE o określonych niżej rodzajach i grubo-
ściach zależnych od średnicy przewodów:

D Rozprowadzenie 
mm

Cyrkulacja mm Uwagi

10 9 6 Izolacja PE dla rur 
prowadzonych na-

ściennie
12 9 6

15 13 9

18 13 9

22 13 9 Izolacja PE dla rur 
układanych pod po-
sadzką,  i w tynku

28 20 13

35 20 13

42 20 13

5.2. Przejścia przewodów wod-kan przez przegrody budowlane
Zgodnie z wymaganiami „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Budow-
lanych” wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne powinny
być prowadzone w tulejach ochronnych. W przejściach tych nie należy sytuować połączeń
przewodów. W przypadku przejścia przewodu posiadającego, na całej grubości przegrody,
szczelną izolację, np. ciepłochronną, brak tulei jest uzasadniony. 

Dla projektowanych instalacji przewidziano zastosowanie tulei monolitycznych dla przewo-
dów kanalizacyjnych i odcinków przewodów miedzianych o średnicy dwukrotnie większej
niż rura przewodowa dla instalacji wodociągowej. Przestrzeń międzyrurowa winna być wy-
pełniona stałoplastycznym szczeliwem. Długość tu lej wykonywanych powinna wynosić:
grubość przegrody+2*10 mm. Tuleja powinna posiadać ogratowane końce (brzegi). 
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5.3. Wykonawstwo i odbiory
Instalacje przewidziane niniejszym projektem stosując przewidzianą armaturę i urządzenia
należy zmontować, wypróbować i uruchomić zgodnie z wymaganiami Warunków Technicz-
nych Wykonania Robót Budowlano-Montażowych Część II Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we oraz Wewnętrzne Instalacje Wodociągowe, Ogrzewcze i Gazowe z Rur Miedzianych Wy-
tyczne stosowania i projektowania COBTI „INSTAL” Warszawa 1996 r. Miedziany system
rurowy (rury, kształtki itp.) winien posiadać stosowną aprobatę COBRTI "INSTAL" lub
oświadczenie zgodności z wymaganiami odnośnych PN-EN. 

Zwraca się uwagę na konieczność ścisłego powiązania harmonogramu prac budowlanych z
instalacyjnymi wobec: budowy podposadzkowych przewodów rozprowadzających instalacji
wodociągowych.
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