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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora. 

 Wizja lokalna i ustalenia projektowe. 

 Inwentaryzacja budynku 

 Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Mariola Sidor 

 Karty katalogowe i DTR. 

 Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

 instalację centralnego ogrzewania (obliczanie zapotrzebowania na ciepło, 

rozmieszczenie i średnice rurarzy, rozmieszczenie grzejników na rzutach); 

 instalację wodociągowo-kanalizacyjną (rzuty instalacji wod-kan i ccw na 

kondygnacji); 

 instalacje sanitarne zewnętrzne –  przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze 

studnią włączeniową i przyłącz kanalizacji grawitacyjnej deszczowej  z 

odprowadzeniem wody z rynny i wpustu ulicznego; 

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 

Budynki 3 kondygnacyjne wykonane w technologii tradycyjnej, dach wielospadowy.  

Pomiędzy budynkami nr 3 i 4 oraz 3 i 7 projektuje się łącznik parterowy umożliwiający 

przemieszczania się bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz budynków. Ściany 

zewnętrzne projektowane z bloczków z betonu komórkowego gr 24 cm, ocieplone 

wełną mineralną grubości 18 cm, pozostałe konstrukcji drewnianej z wełną mineralną 

grubości 16 cm. W zakres przebudowy wchodzi też nowa aranżacja sanitariatów w 

bezpośredniej bliskości łącznika. 

 

4. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

Zaprojektowano dwururową pompową instalację centralnego ogrzewania, o 

parametrach medium grzejnego 80º/60ºC z rozdziałem dolnym. Podłączenie do 
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istniejącej sieci ciepłowniczej w kanale ciepłowniczym pod posadzką budynku. Miejsce 

dokładnego włączenie ustalić na miejscu budowy. Ogrzewanie pomieszczeń 

zaprojektowano poprzez grzejniki stalowe płytowe oraz grzejniki kanałowe z 

wentylatorami zgodnie z dyspozycją rysunkową.   

 Każdy grzejnik uzbrojony w zawór z głowicą termostatyczną oraz zawory powrotne 

na gałązkach przewodów powrotnych,  w przypadku grzejników V zasilanych od dołu 

przewidzieć zestaw przyłączeniowy „lornetka” z możliwością odcięcia grzejnika przy 

ciągłej pracy instalacji centralnego ogrzewania.  

5. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 

5.1. RUROCIĄGI 

  Instalację  grzewczą  wykonać  należy  z  rur  stalowych  przewodowych  ze  szwem  

wg normy  PN-74/H-74244  łączonych  przez  spawanie  i  gwintowanie.  Przewody  

prowadzić  ze spadkiem 0,40 % w kierunku rozdzielaczy.  

Rurociągi poziome w  instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy 

prowadzić ze spadkiem  wynoszącym,  co  najmniej  5%  w  kierunku  od  najdalszego  

pionu  lub  odbiornika ciepła do źródła ciepła. W najwyższych punktach instalacji 

zamontować automatyczne odpowietrzniki na zaworach kulowych. 

Zmiany  kierunku  rurociągów  na  sieci  należy  wykonywać  za  pomocą  łuków  i  

kolan wykonywanych z rur przewodowych bez szwu, lub kolan hamburskich. 

Połączenia gwintowane  stosować należy  jedynie przy  łączeniu gałązek z grzejnikami  

i przy łączeniu  z  armaturą  gwintowaną  i  przyrządami  pomiarowymi.  Połączenia  

spawane przewodów  powinny  się  znajdować między  podporami w  odległości  1/3  

do  1/5  rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności wykonania 

połączenia na podporze lub po  środku przęsła  spoinę należy wzmocnić nakładkami. 

Rury powinny  być układane w taki  sposób,  aby  szew  podłużny  przewodu  był 

widoczny  na  całej  długości.  Szwy  podłużne dwóch  rur  połączonych  powinny  być  

przesunięte  względem  siebie  przynajmniej  o 1/6 obwodu  łączonych  rur.  

Spłaszczenia  rur  przy  gięciu  nie  powinny  przekraczać  10  %  

zewnętrznej  średnicy  rury,  dla  średnic  powyżej  25  mm  należy  stosować  kolana  

spawane (hamburskie).  

Armatura  nie  może  być  instalowana  na  łukach  i  załamaniach  rurociągów.  Prosty  
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 odcinek przed i za kołnierzem powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D — 

średnica zewnętrzna (rurociągu). Przejścia  przez  ściany  i  stropy wykonać w  tulejach  

ochronnych  o  średnicach większych  o dwie dymensje od prowadzonych przewodów, 

dłuższych o min. 1cm od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy  rurą a  

tuleją wypełnić materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne w  elementach  

oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny mieć  klasę  odporności ogniowej (EI) 

wymaganą dla tych elementów.  Przewody  układać  należy  w  sposób  umożliwiający  

samo  kompensację  poprzez  naturalne załamania (zmiany kierunku ułożenia 

przewodów rozprowadzających w piwnicy).  

Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej rurociągi stalowe oczyścić do II stopnia 

czystości i pomalować. 

Połączenia  pionów  z  rurociągami  poziomymi wykonać  należy  poprzez  odsadzkę. 

Kierunek przepływu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien  tworzyć 

kąt  rozwarty z kierunkiem  przepływu  czynnika  w  odgałęzieniu  do  pionu.  

Przewody  pionowe  –  piony instalacyjne  powinny  posiadać  uchwyty  rozmieszczone  

co  2,5  –  3,0  m  (na  każdej kondygnacji). Gałązki  –  rury  przyłączne wykonać  ze  

spadkiem  1% w  kierunku  przepływu.  

Przy  długości  powyżej  1,5  m  gałązki  powinny  być  przymocowane  do  ścian  

uchwytami umieszczonymi w połowie długości.   

Rurociągi  instalacyjne  prowadzić  w  odległości  3  cm  (dla  średnic  do  40 mm)  i  5  

cm  (dla średnic  powyżej  40  mm)  od  otuliny  do  powierzchni  ścian  i  stropów  a  

także  pomiędzy otulinami rurociągów.  

5.1.1.  Montaż grzejników  

  Sposób  montażu  grzejników  wykonać  zgodnie  z  Dz.U.  nr  74  poz.  336  z  dn.  

05.10.1992 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.  

Podłączenie  grzejników  zasilanych  od  dołu  wykonać  za  pomocą  armatury  

podłączeniowej umożliwiającej  regulację  lub  odcięcie  przepływu  przez  grzejnik  

oraz  jego  napełnienie  lub opróżnienie.  Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  typów  

zaworów  termostatycznych  przy zachowaniu charakterystyk przepływu.  

Grzejniki  montowane  przy  ścianie  należy  ustawiać  poziomo  w  płaszczyźnie  

równoległej do powierzchni ściany. 

Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki 
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 przyłącznej, nie może być mniejszy niż 25 cm.  

Grzejniki płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany  

dwoma  uchwytami,  niezależnie  od  wielkości  grzejnika,  zgodnie  z  instrukcją  

montażu dostarczoną  przez  producenta,  w  sposób  zapewniający  stałość  położenia  i   

Wsporniki  pod  grzejniki muszą  być  osadzone  w  ścianie  w  sposób  trwały,  

prostopadle  do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na 

wszystkich wspornikach.  

W  najwyższych  punktach  poziomej  instalacji  rozprowadzającej  oraz  na  

zakończeniach pionów należy zamontować automatyczne odpowietrzniki na zaworach 

odcinających. 

Grzejniki wyposażone są seryjnie w ręczne odpowietrzniki.  

Armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie.  

Po wykonaniu  i  uruchomieniu  instalacji  c.o.  należy  dokonać  ewentualnej  korekty 

w nastawach dla zaworów termostatycznych. 

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na konsole montażowe. Minimalna 

wymagana odporność  na  zerwanie  (wartość  obciążenia)  wynosi  1000N,  ponadto  

konsole  muszą  być wyposażone w zaciski zabezpieczające przed przypadkowym 

zrzuceniem grzejnika. 

5.1.2. Izolacje    

  Rurociągi wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować 

otulinami z  pianki  poliuretanowej  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  nie  

większym  niż  0,035 W/m2K  oraz  o  własnościach  niepalnych  słabo  

rozprzestrzeniających  dym  i nierozprzestrzeniających  ognia. Minimalna  grubość  

izolacji  dla  średnic  do DN 20 - 20 mm; dla zakresu średnic DN20 - DN35 - 30 mm; 

dla zakresu średnic powyżej DN35 - DN100 - równa średnicy DN rury.  

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować otulinami podtynkowymi. 

5.2. GRZEJNIKI I ARMATURA 

Zastosowano grzejniki stalowe płytowe typ V, oraz grzejniki kanałowe, korytkowe z 

obiegiem wentylatorowym. Stosować mocowania systemowe – wieszaki i stojaki do 

grzejników wielopłytowych. Zasilanie grzejników dolne prawe lub lewe, poprzez 

zawory odcinające powrotne. Na zaworach termostatycznych montować głowice 
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termostatyczne np.: typ: HERZCULES. 

5.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIORY – RURY STALOWE 

Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać próbę szczelności na zimno na 

ciśnienie 0,45 MPa. Wynik próby uznać za dodatni jeżeli po dokładnym odpowietrzeniu 

instalacji i po czasie 4 godzin manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

Po próbie na zimno wykonać próbę na gorąco. Próbę na gorąco uznać za pozytywną, 

jeżeli uzyskano założone w projekcie technicznym parametry. Rozruch instalacji prze-

prowadza wykonawca robót instalacyjnych. 

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 
Grzejniki i gałązki grzejnikowe montować ze spadkiem 0,5% w kierunku pionów. 

Piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napełnianie  

i opróżnianie instalacji powinno być wykonane przed regulacją wstępną i zamontowa-

niem głowic termostatycznych. 

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: 

 dokumentacją; 

 obowiązującymi normami; 

 DTR na poszczególne urządzenia; 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

cz. II. 

 

6. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 
Instalację wody zimnej i ccw wykonać po trasach wskazanych na rzucie 

kondygnacji. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych  lub tworzywowych np 
PP. Miejsce włączenia do istniejącej instalacji podano na rzucie parteru. 

6.1. STREFY POŻAROWE. 
Wszystkie rurociągi przechodzące przez ściany rozdzielające strefy pożarowe winny 

być wykonane w zabezpieczeniach o odporności ogniowej w zależności od wymagań 
strefy.  

Strefy pożarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym. 

6.2. INSTALACJA P.POŻ. 
Instalację projektuje się z rur stalowych ocynkowanych według PN-80/H-74200. W 

wodę zimną zasilane będą 2 hydranty Dn25. Hydranty zasilić z istniejącej instalacji 
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hydrantowej. Instalację prowadzić pod stropami, po wierzchu ścian stosując typowe 
uchwyty z wykorzystaniem załamań dla kompensacji. Ilość i rozmieszczenie hydrantów 
w części graficznej niniejszego opracowania. Szafki hydrantowe naścienne np. firmy 
GRAS, umieszczać na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Oznakowanie, 
badania i wykonanie instalacji wg PN-B-02865:1997. 

6.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I HYDRANTOWEJ 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej 

Materiał Średnica nominalna rury 
Przewód montowany 

pionowo m inaczej m 

stal węglowa zwykła ocynkowana; stal odporna 

na korozję; 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 

DN 80 5,2 4,0 

DN 100 5,9 4,5 

Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

Rurociągi izolować okładzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 10 mm.  

Dla utrzymania czystości instalację obudować płytami gipsowo-kartonowymi. 

Wszystkie odejścia do segmentów winny być zaopatrzone w zawory odcinające. 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 

przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei 

ochronnej, która powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu oraz tu-

leja ochronna nie powinna być podporą przesuwną tego przewodu. Tuleja powinna być 

rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co naj-

mniej o 2 cm, przy przejściu przez ścianę; o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona ma-

teriałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
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wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

6.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 

próbę szczelności rurociągu wodociągowego. Wykonać próbę na ciśnienie próbne 1,5 wa-

rtości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

6.5. USTALENIA KOŃCOWE 

Po zakończeniu prób szczelności przewód wodociągowy należy przepłukać czystą 

wodą. Prędkość przepływu należy tak dobrać aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia 

mechaniczne z przewodu. Przewody wodociągowe wody pitnej należy dodatkowo pod-

dać dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. 

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów jeśli wyniki badań bakteriologi-

cznych wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia 

wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

7. KANALIZACJA SANITARNA  
Kanalizacja sanitarna służyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów sanita-

rnych oraz kratek podłogowych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizację wykonać z rur 

kanalizacyjnych tworzywowych. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizje 0,5m nad 

posadzką za wyjątkiem pomieszczeń żywieniowych i wyprowadzić nad dach z 

zakończeniem rurą wywiewną min. 0,6 m powyżej kominów wentylacyjnych. Nie 

należy stosować kolan 90°, wszystkie odgałęzienia i załamania należy wykonać z 

trójników i kolan o kącie ostrym w kierunku spływu (45) w celu zabezpieczenia przed 

zatykaniem się kanalizacji. Włączenia misek ustępowych do pionów wykonać w miarę 

możliwości osobno i poniżej włączeń innych przyborów. Pod fundamentami rury PVC 

prowadzić w rurach ochronnych. Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. Piony prowadzić w bruzdach 

lub po wierzchu ścian i obudować płytami gipsowo-kartonowymi lub obmurować.  

Przejścia pomiędzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoż. należy wykonać  

w opaskach ogniochronnych. 

Kompensację wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez pozostawienie 

luzów kielichach w czasie montażu rur. Przy przejściach pionów przez stropy stosować 

tuleje ochronne z PVC o średnicy większej ca 5 cm od przewodów, wystające ok. 3 cm 
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 powyżej podłogi. Przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić szczeliwem 

zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieć 

powiększoną średnicę o jedną dymensję w stosunku do pionu. Spadki podejść winny 

wynosić 2÷3 %. Miski ustępowe mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy 

demontaż. Umywalki umieszczać na wysokości 0,80÷0,85 m. 

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone będą w łatwo 

dostępne rewizje (rewizje nie mogą być zabudowane bez możliwości dostępu) oraz 

wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzające. 

Do pionów podłączone zostaną przybory sanitarne. Średnice podejść pod przybory 

podano w tabeli poniżej: 

 

Przybór Podejście 

Umywalka 0,05 m 

Zlewozmywak 0,05 m 

Wpusty podłogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m 

Miska ustępowa 0,10 m 

Pisuar 0,07 m 

Jeżeli podejście do przyboru przekracza dopuszczalną odległość podaną w normie i konieczne jest wykonanie 

więcej niż trzech zmian kierunku, należy zwiększyć jego średnicę o jedną dymensję. 

Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, 

należy przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody pionowe sprawdzać na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe 

(poziomy) napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem, sprawdzać przez 

oględziny. 

8. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA 
Do istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej który będzie rozbudowywany i 

przebudowywany prowadzi już przyłącz kanalizacji sanitarnej „ks”. W związku z 

rozbudową obiektu projektuje się przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn160 

PVC o ściance litej typu N w nawiązaniu do istniejącego przyłącza ks, który to będzie 

skrócony. Nawiązanie nowego przyłącza poprzez studnię betonową Dn1000 beton. 

Istniejący przyłącz należy przepłukać i wyczyścić dla zapewnienia jego pewnej 

eksploatacji. 
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 Rurociąg układać zgodnie z trasą pokazaną na  rzucie parteru rys.1. 

8.1. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosować studnię włazową betonową lub 

żelbetową Dn1000. 

8.2. KOLIZJE 
Kolizja kanalizacji sanitarnej rozwiązana przez usytuowanie wysokościowe 

krzyżujących się przewodów – zaznaczone na profilu.  

Kolizja projektowanej kanalizacji sanitarnej DN160 z: 

 z istniejącą przyłączem energetycznym eNA; 

 projektowaną kanalizacją deszczową Dn200 PVC; 

UWAGA !!! 
Ze względu możliwość wystąpienia obiektów nie zinwentaryzowanych, 

oraz brak danych odnośnie głębokości położenia sieci energetycznych, 
gazowych, kanalizacyjnych prace budowlane przy wykonywaniu 
zewnętrznych przyłączy sanitarnych, należy wykonać ostrożnie. Odsłonięcie 
istniejących elementów wykonać ręcznie oraz pod nadzorem właścicieli 
urządzeń podziemnych.   
8.3. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW 
8.4. WYKOPY 

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, wskazane 

jest rozpoczęcie prac od najniższego punktu umożliwiając w ten sposób grawitacyjne 

odwodnienie wykopu. Wykop należy wykonać początkowo na głębokość mniejszą niż 

projektowana a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed uło-

żeniem podsypki. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop na-

leży uzupełnić warstwą piasku. 

8.5. PODSYPKA 
Celem zapewnienia należytego podparcia rurociągi należy układać na podsypce 

piaskowej gr. 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu znajdują się kamienie o wielkości powyżej 

60 mm wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał użyty do wykonania 

podsypki nie może być zmrożony ani zawierać kamieni. 

8.6. OBSYPKA RUROCIĄGÓW, ZASYPKA WYKOPÓW 
Obsypkę rurociągu należy wykonać możliwie najszybciej po odebraniu i zatwie-

rdzeniu wykonywanego odcinka. Materiał do wykonania obsypki nie może ostrych ka-

mieni lub innego materiału mogącego uszkodzić rurociąg ani nie może być zmrożony. 

W przypadku jeżeli grunt rodzimy spełnia powyższe warunki można go zastosować do 

wykonania obsypki. Obsypkę należy wykonywać do wysokości min. 30 cm (po zagę-
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szczeniu) powyżej sklepienia rurociągu, zagęszczając ręcznie lub mechaniczne wa-

rstwami gr. 10 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić uwagę aby rurociąg nie został 

przemieszczony. 

Zasypkę wykopu wykonać po wykonaniu próby szczelności rurociągu, wykonaniu 

inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowań. Do zasypki nie można używać dużych 

kamieni i ani głazów narzutowych. W terenach zielonych nie jest wymagane zagęszcza-

nie materiału zasypki. W miejscach gdzie przekrycie rurociągu kanalizacji sanitarnej 

jest cieńsze niż 1,2 m należy izolować rurociągi. 

W trakcie zasypywania wykopu przyłącza wodociągowego na głębokości maksy-

malnie 50 cm od wierzchu wykopu należy ułożyć polietylenową taśmę lokalizacyjno-

ostrzegawczą koloru niebieskiego (z wtopioną wkładką metalową), końcówki wkładki 

metalowej należy wprowadzić do pomieszczenia z zestawem wodomierzowym. 

9. KANALIZACJA DESZCZOWA 
Kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z połaci dachowej 

projektuje się z rur PVC Ø200 mm typu S. Z deszczówek pionowych Dn200 do 

studzienek zbierających Dn425 PVC, oraz z chodników przez wpust uliczny Dn425. 

Rurociągi układać zgodnie z trasą pokazaną na rys nr 1. do projektowanej studni 

zbiorczej Dn 600 PVC dalej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd biegnącej w 

pobliżu rozbudowywanego budynku.   

Odcinki kanalizacji zagłębione powyżej 1.2 m od powierzchni terenu należy 
zabezpieczyć przed działaniem mrozu - ocieplić !!!. 

9.1. KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM I ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU: 
Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z: 

 Istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 160 PVC; 
UWAGA !!! 
Ze względu na możliwość  wystąpienia obiektów niezinwentaryzowanych 

oraz brak danych odnośnie głębokości położenia sieci energetycznych, 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz przyłączy 
kanalizacyjnych, prace budowlane przy wykonywaniu zewnętrznych sieci 
deszczowych, należy wykonać ostrożnie. Odsłonięcie istniejących elementów 
wykonać ręcznie oraz pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych.   
9.2. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW 
9.2.1. Wykopy. 

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, wskazane 

jest rozpoczęcie prac od najniższego punktu umożliwiając w ten sposób grawitacyjne 

odwodnienie wykopu. Wykop należy wykonać początkowo na głębokość mniejszą niż 
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projektowana a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed uło-

żeniem podsypki. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop 

należy uzupełnić warstwą piasku. 

9.2.2. Podsypka. 

Celem zapewnienia należytego podparcia rurociągi należy układać na podsypce 

piaskowej gr. 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu znajdują się kamienie o wielkości powyżej 

60 mm wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał użyty do wykonania 

podsypki nie może być zmrożony ani zawierać kamieni. 

9.2.3. Obsypka rurociągów, zasypka wykopów. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać możliwie najszybciej po odebraniu i zatwie-

rdzeniu wykonywanego odcinka. Materiał do wykonania obsypki nie może ostrych ka-

mieni lub innego materiału mogącego uszkodzić rurociąg ani nie może być zmrożony. 

W przypadku jeżeli grunt rodzimy spełnia powyższe warunki można go zastosować do 

wykonania obsypki. Obsypkę należy wykonywać do wysokości min. 30 cm (po zagę-

szczeniu) powyżej sklepienia rurociągu, zagęszczając ręcznie lub mechaniczne wa-

rstwami gr. 10 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić uwagę aby rurociąg nie został 

przemieszczony. 

Zasypkę wykopu wykonać po wykonaniu próby szczelności rurociągu, wykonaniu 

inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowań. Do zasypki nie można używać dużych ka-

mieni i ani głazów narzutowych. W terenach zielonych nie jest wymagane zagęszczanie 

materiału zasypki. 

9.3. UWAGI OGÓLNE 

Ilekroć w opisie lub na rysunkach występuje nazwa dystrybutora lub producenta, 

należy to traktować jako przykładowe określenie typu i standardu urządzenia. Nie do-

tyczy to tylko tych przypadków, w których Inwestor wskazał konkretne urządzenie lub 

materiał, np. które już je posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiałów podstawowych 

należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie urządzenia i materiały 

zamontowane w instalacjach winny posiadać ważne świadectwa dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

Wszelkie zmiany wynikające ze sposobu budowy instalacji i sieci sanitarnych 

należy uzgodnić z projektantem instalacji sanitarnych.   
Opracował : 
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