
1. OPIS  TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE
do  projektu  budowlanego  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych   dla  projektowanej 

przebudowy budynku Sołeckiego Domu Spotkań  zlokalizowanego w  Starościnie.

1.1. Podstawa  opracowania .

• Zlecenie  Inwestora  wykonania  projektu  technicznego  instalacji  sanitarnych.

• Projekt  technologii  na podstawie ustaleń z   Inwestorem  w  postaci   wytycznych  do 

projektowania.

• Polskie  Normy.

1.2. Zakres  opracowania .

Opracowanie obejmuje :

1. Obliczenie  i  rozplanowanie wewnętrznej  instalacji  wody  zimnej,  ciepłej i cyrkulacji .

2. Obliczenie  i  rozplanowanie wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej.

3. Obliczenia  i  rozplanowanie  instalacji  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej .

W  powyższe  instalacje  wyposażony  będzie  budynek zlokalizowany  na  działce 

należącej  do  Inwestora.

1.3. Założenia  podstawowe .

Do  zewnętrznej  ochrony  p.poż  w odległości do 75m  jest zlokalizowany hydrant 

Dn80 ,  z  uwagi  na kolizję  z  projektowanym wjazdem planuje  się  przeniesienie  poza pas 

drogowy. 

Zasilanie w wodę z projektowanego przyłącza . Odprowadzenie ścieków za pomocą 

projektowanego  przyłącza  do  projektowanego  szamba.  Wody  opadowe  planuje  się 

odprowadzić do gruntu za pomocą studzienek chłonnych.

2. Opis  projektowanych  rozwiązań .

2.1. Instalacja  wody  zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż.

Instalacja   wody  zimnej   zasilać   będzie   projektowane  przybory  sanitarne   w 

projektowanych   węzłach   sanitarnych.  Główny  ciąg  rozdzielczy  wykonany  będzie   z 

przewodów  stalowych  ocynkowanych. 

Źródłem  wody zimnej  będzie  projektowane   przyłącze . Rozprowadzenie  wody w 

pomieszczeniach za  pomocą  sieci  przewodów  do  odbiorników.



Instalacja   wody  p.poż.   zasilać   będzie   projektowany  hydrant  Hp25 z  wężem 

półsztywnym długości 15 mb. Główny  ciąg rozdzielczy wykonany  będzie  z  przewodów 

stalowych  ocynkowanych. Rozprowadzenie  instalacji  w  węźle  sanitarnym  projektuje  się 

z   rur   stalowych.  Ciśnienie  na  zaworze  hydrantu  wewnętrznego  powinno  zapewnić 

obliczeniową wydajność dla danego hydrantu z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy 

prądownicy i nie powinno być mniejsze niż 0,2MPa. 

Źródłem  wody p.poż będzie  istniejące przyłącze wodociągowe. 

 Instalację   zabezpieczyć   przed  zanieczyszczeniem  za  pomocą  zaworów 

przeciwskażeniowych   DN  32  firmy   SOCLA  typ  EA  montowanych  na  odejściach  do 

hydrantów z głównego przewodu zasilającego.

Zawór  hydrantowy  należy  montować  na  wysokości  1,35. 

Źródłem  ciepłej   wody  użytkowej  będą  projektowane elektryczne przepływowe 

podgrzewacze wody.

Pomiar  ilości   pobieranej  wody  za  pomocą wodomierza Dn32.

Przewody: Projektuje  się  instalację  z  rur  stalowych  ocynkowanych (dla  ciepłej  wody 

podwójnie   ocynkowanych)   w/g   PN-74/H-74200   i   łączników   z   żeliwa 

ciągliwego  w/g  PN-76/H-74392 , rury  miedziane  SF-Cu-F37  w/g  DIN  1787  o 

średnicach  w/g  projektu  z  ważną  aprobatą  (np. rury   HUTMEN  S.A. nr 

aprobaty  AT/97-04-0068).  
Połączenia: rur z  łącznikami  i  armaturą  za  pomocą  połączeń  gwintowych  uszczelnianych 

taśmą  teflonową .  
Prowadzenie   i   mocowanie  przewodów: odcinki   przewodów  w  miarę   możliwości 

prowadzić  w  bruzdach  ściennych  zamkniętych  warstwą  tynku  gr. 3 cm  na 

siatce  Rabitza  w  pozostałych  miejscach  prowadzić   po  ścianach  i   pod 

stropem   mocując  je  do  przegród  za  pomocą  uchwytów  metalowych .  
Armatura  odcinająca:  zawory  kulowe  gwintowane  Valvex .  
Armatura  czerpalna:  montowana  na  ścianie  lub  na  przyborach  sanitarnych.

Wszystkie  przejścia  przez  ściany  i  stropy  wykonać  w  tulejach  ochronnych  stalowych  . 

Przestrzeń  między  tuleją , a  rurą  wypełnić  kitem  plastycznym .

Odbiór  instalacji  w/g  PN-81/B-107000 : próba  szczelności  pr. = 0,9 MPa

2.2. Instalacja  kanalizacji  sanitarnej.

Projektuje się budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej . Do zbierania nieczystości do 

momentu powstania kanalizacji zewnętrznej planuje się wykorzystać projektowane  szambo, 

które zostanie wykonane jako typowe.
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Piony  kanalizacyjne  projektuje  się   wyprowadzić   ponad  dach.  Na  wszystkich 

pionach  należy  wykonać  rewizje.

Należy  zapewnić   okresowy  przegląd  szamba. Wywóz  zanieczyszczeń  z  szamba 

przez  specjalistyczną  firmę.  

Przewody: z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  PVC , kielichowych  w/g  PN-80/C-89205  i 

WT-5/90 .  
Połączenia:  rur  PVC - za  pomocą  kielicha  z  rowkiem  na  uszczelkę  gumową  EPDM - 

typ  „P.”  WT-37/81.  
Prowadzenie  i  mocowanie  przewodów:  poziomy  odpływowe  prowadzić  pod  posadzką 

ze  spadkiem  w  kierunku  spływu  2% ; podejścia  w  bruzdach  ściennych 

pozostawiając  pustkę  powietrzną  wokół   rury  oraz  po  wierzchu  ścian . 

Przewody  mocować  do  przegród  za   pomocą  uchwytów  metalowych  z 

podkładką  elastyczną . Uchwyty  umieszczać  przede  wszystkim  pod  kielichami 

, a  przy  pełnych  długościach  rur  dodatkowo  w  połowie  ich  długości .  

Odległości  pomiędzy  uchwytami :

• przy  średnicy  nominalnej  50  do 110 mm - 1,0 m.

• przy  średnicy  nominalnej  110  mm  i  więcej - 1,25 m.

• dla  pionów - max 2,0 m.

Wszystkie  przejścia  przez  ściany  i  stropy  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  rur  PVC 

lub  innych .

Średnice  rur  przepustowych :

• przy  średnicy  zewnętrznej  43 mm - 63 mm ,

• przy  średnicy  zewnętrznej  50 mm - 75 mm ,

• przy  średnicy  zewnętrznej  75 mm - 110 mm ,

• przy  średnicy  zewnętrznej  110 mm - 140 mm ,

Przestrzeń  pomiędzy  tuleją , a  rurą  wypełnić  kitem  plastycznym . 

Przybory  sanitarne :

• miski  ustępowe  typu  uniwersalnego ,
• umywalki  fajansowe  bez  otworów  na  baterie  wieszane  na  wspornikach ,
• syfony  z  PVC ,
• kratki  z  PVC  DN 50 .

2.3. Wentylacja mechaniczna .

Z uwagi na podany przez  Użytkownika  program  wykorzystania  pomieszczeń  oraz 

rodzaj  wydzielanych  zanieczyszczeń  projektuje  się  instalację  wentylacji  mechanicznej 
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nawiewno-wywiewnej w sali i kuchni, oraz wywiew mechaniczny w pomieszczeniach WC i 

kuchni.  Projektuje się centralę z odzyskiem ciepła i chłodzeniem o wydajności 3000m3/h np. 

VS-30-R-SS/RHC/SS  z  dodatkową  freonową  chłodnicą  montowaną  na  nawiewie  wraz  z 

agregatem zewnętrznym. W  pomieszczeniach sanitarnych i pokojach biurowych wentylacja 

grawitacyjna wspomagana mechanicznie  z  pomocą wentylatorów typu Silent  300 i  TFER. 

160.  Urządzenia  uruchamiać   oraz   użytkować   zgodnie   z   instrukcją   producenta  . 

Wentylatory  i  wyrzutnie  dachowe  powietrza  uziemić . Urządzenie wyposarzono w odzysk 

ciepła i nagrzewnicę elektryczną.

Na  instalacji  stosować  środki  ochrony  akustycznej  w  postaci  antywibracyjnych 

mocowań centrali wentylacyjnej, połączeń elastycznych centrali z kanałami, zastosowanie w 

wentylatorni kanałów tłumiących , a na podłączeniu do instalacji tłumików akustycznych . 

Dodatkowo zaleca się wygłuszenie  pomieszczenia  za pomocą płyt  tłumiących i  zabudowy 

przewodów. W sali  projektowany poziom dźwięku określa  się  na 40dB,  a  w pozostałych 

pomieszczeniach do 45dB.

Przewody:  z  Gflexu ; kanały  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  prostokątne  typu  AI  i  

okrągłe  typu  BI oraz z materiałów tłumiących.
Nawiewniki i wywiewniki:  typu anemostat z kryzą regulacyjną .
Regulacja :  przepustnice kryzowe wielostopniowe .
Połączenia:  na  opaskę  np.  za  pomocą  taśmy  SBF  i  zacisków  SBF ; rura  w  rurę  ze 

stabilizacją  połączenia  za  pomocą  blachowkrętów  lub  kołków  samonitujących 

,kołnierzowe.

Prowadzenie   i   mocowanie   przewodów: kanały  mocować  do   stropu  za   pomocą 

wsporników w odległości 5cm od stropu. 

3. Uwagi  montażowe .

Przejścia  przez  ściany  wykonać  w  rurach  ochronnych . 

W  drzwiach  pomieszczeń  sanitarnych zamontować  kratki  kontaktowe.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru 

robót  budowlano-montażowych”  tom  II : Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.

Zaleca się firmie montażowej  wykonanie projektu wykonawczego przed montażem 

instalacji  wentylacji  mechanicznej,  z  uwagi  na  charakter  budynku  i  związane  z  tym 

ograniczenia montażowe. 

Wszystkie  prace  wykonać  pod  nadzorem  osoby  z  właściwymi  uprawnieniami 

budowlanymi. Opracował :

mgr inż. Jacek  Ochędzan
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