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OPIS TECHNICZNY 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora, 

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania 

instalacji wod-kan, 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w sprawie 

wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej. (Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 2006.12.09r. z późniejszymi 

zmianami) 

- Wizja lokalna, 

- Podkłady cz. budowlano-architektoniczna, 

 
1.2 Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania są instalacje wodno - kanalizacyjne związane z 

remontem pomieszczeń przygotowywania, podawania i przechowywania 

leków cytostatycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w 

Tarnowskich Górach. 

Projekt niniejszy obejmuje:  

− Instalacje wody pitnej i c.w.u.; 

− Instalację kanalizacji sanitarnej; 

 
2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE 

W związku z przebudową pomieszczeń oraz zamianą ich przeznaczenia 

należy zaprojektować nowe rozprowadzenie instalacji wodno - 

kanalizacyjnych. 
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2.1 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE 

• Woda pitna i cwu 

Woda pitna i cwu przeznaczona będzie do użytku socjalno-bytowego na 

potrzeby personelu oraz pacjentów szpitala i zasilać będzie nowe punkty 

poboru. 

Woda pitna oraz cwu doprowadzona zostanie z istniejących pionów 

wodnych.  

Na odejściach instalacji od pionów montować zawory kulowe 

odcinające. 

Instalacje wody pitnej zaprojektowano z rur polipropylenowych, a cwu 

polipropylenowych stabilizowanych. Instalacje rozprowadzać w posadzce 

lub w bruzdach w ścianach, piony w szachtach a podejścia do armatury 

prowadzić w bruzdach w ścianach. Wszystkie rury układać w otulinach. 

Sposób prowadzenia przewodów i średnice pokazano w części 

rysunkowej projektu. 

• Kanalizacja sanitarna 

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 

kielichowych dla instalacji wewnętrznej. 

Ścieki z sanitariatów odprowadzane będą do istniejącego pionu 

kanalizacyjnego. 

Wpust podłogowy wykonany zostanie ze stali nierdzewnej. 

Sposób prowadzenia kanalizacji, średnice przewodów oraz podejścia do 

urządzeń sanitarnych pokazano w części graficznej projektu.  

• Zastosowane materiały 

Do budowy instalacji wody stosować rury z tworzyw sztucznych PP a 

do instalacji CWU rury z tworzyw sztucznych PP stabilizowane. 

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

zaprojektowano z rur PVC kielichowych. 

• Armatura 

W projekcie przewidziano: 

- zawory odcinające kulowe 
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- baterie umywalkowe 

• Zabezpieczenie antykorozyjne 

Projektowane instalacje z rur PP i PVC nie wymagają dodatkowego 

zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Wykonanie instalacji 

Prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano montażowych” 

• Instalacje wody pitnej i cwu 

Rury PP łączyć przy pomocy łączników poprzez zgrzewanie polifuzyjne 

w temp 2600C.  

Podłączenie urządzeń ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i 

być na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywoływały 

pęknięć ceramiki z drugiej, aby możliwa była wymiana urządzenia, gdyby 

wystąpiła taka potrzeba. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów 

rur łączonych przez klejenie. 

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i c.w.u., które mogą stykać 

się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie 

wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu 

do stosowania z wyżej wymienionym przeznaczeniem. 

Przewody instalacji wodociągowej należy układać ze spadkami, tak, 

aby zapewnić możliwość odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez 

najwyżej położone punkty czerpalne.  

Po wykonaniu instalacji wodnych a przed założeniem izolacji należy 

przeprowadzić próbę szczelności. Próbę instalacji wodnych przeprowadzić 

zgodnie z PN/B- 10725. 

Przewody wody zimnej i c.w.u. muszą być izolowane cieplnie, aby 

zapobiec zjawisku kondensacji. Części przewodów wystawione na 

działanie zimna muszą być zabezpieczane za pomocą pianki 

poliuretanowej. Materiały izolacyjne muszą posiadać świadectwo 

pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. 
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Zastosowana izolacja cieplna ma być pierwszej jakości, nieulegająca 

rozkładowi, niepalna, odporna na ciepło instalacji, wilgoć, wstrząsy oraz 

promieniowanie słoneczne. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

izolacyjnego powinien mieć wartość 0,40 W/m0C dla temperatury +400C. 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie 

przepłukać wodą przy szybkości nie mniejszej niż 1,5 m/s, oraz dokonać 

dezynfekcji. 

Dezynfekcję instalacji przeprowadzić należy wodą chlorową powstałą z 

rozpuszczenia związków chloru - podchlorynu wapnia lub sodu 

zawierającą, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 

24 godziny. Dezynfekcję należy przeprowadzać dawkując roztwór środka 

dezynfekującego przy powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru 

w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po 

przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy ponownie przepłukać 

czystą wodą. 

Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza 

bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u. 

• Instalacje kanalizacji sanitarnej 

W każdym przypadku instalacja powinna być wykonana tak, aby 

spełnione były warunki wynikające z właściwości termicznych cieczy i 

wytrzymałościowych materiałów, z których wykonano kanalizację, dla 

zapewnienia odprowadzenia ścieków bez odkształcania rur. 

Poziome przewody kanalizacyjne powinny być układane z zachowaniem 

spadku min 2%. Pion kanalizacyjny musi zawierać w górnej części 

wentylację podstawową, która będzie zapewniona przez wyjście kanalizacji 

ponad dach budynku (wywiewka kanalizacyjna). 

Przewody pionowe należy mocować do struktury budynku poprzez 

obejmy. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Wskazane jest 

stosowanie podkładki elastycznej między przewodem kanalizacyjnym a 

obejmą. Miejsca mocowania będą właściwie rozstawione w zależności od 

przebiegu i średnic przewodów. 
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3. ZAGADNIENIA BHP 

 Projektowany obiekt winien spełniać wymagania lokalizacyjne 

zgodnie z Dz. U. nr 98/00 r, w zakresie odległości od sąsiednich budynków 

własnych i obcych, sieci trakcji elektrycznej, elektroenergetycznej i 

odległości od budowli podziemnych, a także pozostałych ograniczeń 

lokalizacyjnych. 

Wszystkie prace na obiekcie powinny być wykonane zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami w zakresie bhp przez specjalnie przeszkolonych 

pracowników. Wszelkie prace związane z wykonaniem gazowej należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Zagadnienia bhp rozstrzygają: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 z dnia 19 marca 2003, 

poz.401); 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

 

LP MATERIAŁ JEDN. ILOŚĆ UWAGI 

INSTALACJE WODNE 

1.  Rury do wody pitnej PP 20 mb 12  
2.  Rury do wody ciepłej stabilizowane PP 20 mb 12  
3.  Pianka izolacyjna do rur PP 20 gr. 8mm mb 12  
4.  Pianka izolacyjna do rur PP 20 gr. 20mm mb 12  
5.  Bateria umywalkowa kpl 3  
6.  Zawór kulowy gwintowany DN 15 szt 2  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.  Rury kanalizacyjne wewnętrzne 50 PVC mb 12  
2.  Umywalka porcelanowa 60 z syfonem  kpl 3  
3.  Wpust podłogowy DN50 stal nierdzewna z 

syfonem 
kpl 1  

 


