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CZĘŚĆ SANITARNA  

 

1. DANE OGÓLNE  

Przedmiotowy budynek przedszkola jest budynkiem podpiwniczonym. Budynek 

posiada przyłącza wodno – kanalizacyjne i wewnętrzne instalacje sanitarne oraz c.o. 

Część instalacyjną zaprojektowano przy założeniu, że teren pod budowę jest uzbrojony. 

W projektowanej sali w zakresie instalacji zaprojektowano: 

1. Instalację kanalizacyjną; 

2. Instalację wody zimnej; 

3. Instalację wody ciepłej 

Zapotrzebowanie na ciepło c.o. wg części obliczeniowej opracowania. 

Średnie zużycie wody przy przyjętym zapotrzebowaniu:   0,20 m3/ dobę 

 

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA  

Pion i odpływy z przyborów projektuje się z rur kształtek kanalizacyjnych PCV 

łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów 

sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki według rysunków  

i obowiązujących norm. 

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

Piony włączyć do istniejących odpływów na poziomie piwnicy. 

Po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

 

3. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

Zasilanie w wodę przewiduje się poprzez włączeni się do istniejącego przyłącza. 

Instalację wykonać z rur typu pex/alu/pex o połączeniach zaprasowywanych. Rurociągi 

prowadzić w otulinie z pe zgodnie z częścią rys opracowania. 

 

3.1. Obliczenia  

Zapotrzebowanie na wodę (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

14.01.2002r. Dz.U. Nr 8) 

• Ilość osób przebywających w pomieszczeniu:                         20 MK 

• Norma zużycia wody na osobę:             15 dm3/ (MK x d) 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody:  20 x 15 = 300 dm3/ d = 0,4 m3/ d 

• Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 300 x 1,5 = 450 dm3/ d 

• Średni dobowy zrzut ścieków: 300 dm3/ d 
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3.2. Rozwi ązania techniczne instalacji wewn ętrznej  

Projektuje się wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX  

w systemie zaciskanym firmy aquatherm (system ze złączami zaprasowanymi 

umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych). Przewody należy 

prowadzić pod posadzką oraz w bruzdach ścian budynku w rurze ochronnej Peschla,  

w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady 

montażu rur, zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu.Podejścia do przyborów 

należy wykonać za pomocą kształtek. Po montażu instalacji wody wykonać próby 

szczelnościna ciśnienie zgodniez wytycznymi dla systemów z rur PEX/ALU/PEX. 

 

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

Instalację zaprojektowano jako, dwururową, wodną instalację centralnego 

ogrzewania, poprzez włączenie się do istniejącego pionu c.o. zlokalizowanym w 

pomieszczeniu. 

  

Przyjęto do obliczeń parametry: 

- Współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2*K)] poszczególnych przegród (wg proj. 

architektury) w części obliczeniowej opracowania. 

 

4.1. Rozwi ązania techniczne- instalacja  

Zaprojektowano wykozystanie istniejacych grzejników płytowych zasilane  

z istniejącego kotła gazowego poprzez włączenie do istniejącego pionu.   

 

5. WYTYCZNE BRANŻOWE  

Pion kanalizacyjny prowadzone przy ścianie omurować ścianką z cegły  

z zapewnieniem dostępu do pokrywy czyszczaka kanalizacyjnego. 

Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także 

metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie 

przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami 

wyrównawczymi, zgodnie z  wymaganiami normy PN- IEC 60364-5-54:1999. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach 

firmowych orazwg. „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych ” - cz. II i„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów  

z Tworzyw Sztucznych” wyd. 1996r. Wszystkie roboty należy prowadzić przestrzegając 

przepisów BHP i ppoż. Wszystkiezastosowane materiały muszą posiadać aktualne 

atesty, aprobaty i dopuszczenia. 

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Całość robót związanych z budową przyłącza wod - kan wykonać zgodnie z : 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowychczęść II  

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze 

BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczące robot przy wykonywaniu podłoża, 

układaniaprzewodów oraz robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 

06.02.2003 r zpóźniejszymi zmianami („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 

wykonywaniu robotbudowlanych”) Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzystać  

z „Warunków technicznychwykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGiK 

 
UWAGA:  

 
Rysunki oraz cz ęści opisowa s ą częściami projektu wzajemnie 

uzupełniaj ącymi si ę. Informacje zawarte na rysunkach, a nie uj ęte  

w części opisowej lub nie pokazane na rysunkach a uj ęte w części opisowej nale ży 

traktowa ć jakby były zawarte w obu.  

Zmiany w opracowaniu wył ącznie za zgod ą Inwestorai Projektanta.  

 
Opracował: Projektował:  


