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CZĘŚĆ SANITARNA 

 

1. DANE OGÓLNE  

Projektowany budynek jest budynkiem wolno stojącym istniejącym,  

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 budynku w zakresie instalacji zaprojektowano: 

1. Instalację kanalizacyjną; 

2. Instalację wody zimnej 

3. Instalację wody ciepłej 

4. Instalację centralnego ogrzewania 

5. Instalacje gazową 

 

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

 

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur kształtek kanalizacyjnych PCW 

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 KS wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą 

wywiewną oddaloną od okna połaciowego na odległość nie mniej niż 3m. Pion kanalizacji 

sanitarnej ZN zakończyć zaworem napowietrzającym Dn 110. 

 Ścieki z budynku odprowadzone będą do istniejącego przyłącza kanalizacji 

sanitarnej. 

 

3. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

Zasilanie w wodę przewiduje się z istniejącego przyłącza wodciągowego wg 

oddzielnego opracowania. Minimalne przykrycie wodociągu powinno wynosić 1,5 – 1,6 

m. Spadek w kierunku połączenia min 3‰. Dno wykopu powinno być oczyszczone. Pod 

przewód wodociągowy powinna być wykonana posypka z piasku o grubości 0,20 m, a 

nad wodociąg – nasypka z piasku o grubości 0,20 m. Wzdłuż linii przyłącza należy 

pozostawić wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu. 
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3.1. Obliczenia 

Zapotrzebowanie na wodę (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

14.01.2002r. Dz.U. Nr 8) 

• Ilość osób zamieszkujących w budynku:               18 MK 

•    Norma zużycia wody na osobę:            100 dm3/ (MK x d) 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody:           18 x 100 = 1800 dm3/  

d = 1,8 m3/ d 

•     Zapotrzebowanie na mycie powierzchni  613x1,5 = 920 dm3/ d 

•     Kuchnia       100x30 = 3000 dm3/ d 

•     Zaplecze sanitarne     66x25 = 1650 dm3/ d 

• Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 7370 x 1,5 = 11 m3/ d 

• Średni dobowy zrzut ścieków: 7370 dm3/ d 

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:  Q = 2,13 dm3/ s = 7,67m3/ h 

Dobrano wodomierz Powogaz typ JS-10 Ø 32 mm 

Wodomierz należy montować do instalacji z zachowaniem zasad podanych  

w PN-91/M-54910. 

 

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 pod posadzkowej 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  

szczelności na ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla systemów z rur PEX/ALU/PEX. 

 

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Instalację zaprojektowano jako pompową, dwururową, wodną instalację 

centralnego ogrzewania. 

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- kotłownia 
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Zastosowano kotły gazowe wiszące kondensacyjne . Zbiornik wzbiorczy 

przeponowy wraz z grupą pompową i zaworem bezpieczeństwa na wyposażeniu kotła. 

Automatyka kotła umożliwia sterowanie pracą przy uwzględnieniu warunków 

eksploatacyjnych i pogodowych. Obieg kotłowy będzie pracował w systemie zamkniętym, 

zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413 naczyniem wzbiorczym 

z grupą bezpieczeństwa. 

Przed przystąpieniem do instalowania i uruchamiania urządzenia należy 

dokładnie zapoznać się z Dokumentacją Techniczno – Ruchową. 

 

4.2. Rozwi ązania techniczne- instalacja 

Pętle ogrzewania podłogowego zasilane będą za pośrednictwem rozdzielaczy 

umieszczonych w szafkach podtynkowych zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Projektuje się wykonanie instalacji systemem AQUATHERM  z rur 

polietylenowych trójwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury prowadzić  w bruzdach ściennych 

oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie z pianki 

poliuretanowej. Grubość wylewki nad otuliną lub rurą Peschla minimum 4 cm.  

W przejściach przez mury, stropy zastosować tuleje ochronne. Podejście do kotła 

wykonać z rur miedzianych lub stalowych na odcinku, co najmniej 1,50 m w otulinie  

z pianki. Instalacja jest napełniana wodą. Instalację należy zinwentaryzować  

w dokumentacji powykonawczej. Próby szczelności instalacji na zimno i gorąco należy 

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji 

przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 

 
4.2.1. Dobór wielko ści grzejników 

Wg zał. w części rys. opracowania. 
 

5. INSTALACJA GAZOWA 

Gaz będzie dostarczany do projektowanego budynku poprzez istniejące przyłącze gazowe, 

które wraz z szafką gazową, kurkiem głównym gazu znajduje się na elewacji. Dobór reduktora 

gazu uzgodnić z dostawcą gazu. 

 Za reduktorem należy zamontować zawór kulowy odcinający DN40. 

 Instalację wewnętrzną gazu wykonać należy z rur stalowych bez szwu łączonych przez 

spawanie. Przewody rozdzielcze prowadzić w piwnicy pod stropem, nad instalacją wody i 

instalacją elektryczną. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych 

stalowych wypełnionych trwale plastycznym gazoszczelnym szczeliwem. Uchwyty mocujące 

przewody instalacji gazowej do konstrukcji budynku powinny być niepalne. Odległości 

mocowania podpór montażowych na rury DN40 to max 2,0 m. Instalacja gazowa będzie 
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zasilać kotły gazowe dwu-funkcyjne o mocy do 24 kW oraz kuchenki 4-palnikowe z 

piekarnikiem (kuchenki z zabezpieczeniem przeciw wypływowym gazu). 

 W części piwnicznej dwa kotły o mocy 35 kW każdy. Podejścia pod urządzenia 

zakończyć zaworami odcinającymi. Przewody prowadzić wzdłuż ścian wewnętrznych. 

Odstępy miedzy uchwytami dla średnic DN15-DN25 - nie większe niż 1,5 m. W celu 

opomiarowania zużycia gazu w mieszkaniach zaprojektowano gazomierze G2,5, 

zamontowane w obrębie korytarza. Gazomierze zamontować jeden nad drugim na 

wysokości, umożliwiającej swobodny do nich dostęp w celu odczytania licznika. Maksymalna 

wysokość montażu gazomierzy nad posadzką kondygnacji wynosi 1,80 m. 

Instalację poprowadzić z zachowaniem bezpiecznych odległości od urządzeń elektrycznych. 

  

 Po wykonaniu instalacji dokonać prób szczelności pod ciśnieniem 0,05 MPa w ciągu 

co najmniej 60 minut oraz pod ciśnieniem 0,015 MPa dla instalacji z podłączonymi 

urządzeniami. 

Przewody stalowe instalacji wewnętrznej oczyścić do II stopnia czystości i pomalować farbą 

podkładową i nawierzchniową. 

 

zużycie gazu dla kotła o mocy do 24 kW      - 2,75 m3/h 

zużycie gazu dla kotła o mocy do 35 kW      - 3,44 m3/h 

zużycie gazu dla kuchenki 4-palnikowej                 - 1,20 m3/h 

 Obliczeniowe zużycie gazu dla wszystkich urządzeń gazowych w czasie szczytowego 

rozbioru z uwzględnieniem współczynników jednoczesności wynosi 34,53 m3/h. 

 Urządzenia gazowe należy przystosować do spalania gazu ziemnego 

wysokometanowego podgrupy E (GZ-50). 

 

6.  WYTYCZNE BRANŻOWE 

Piony wod.- kan. Prowadzone przy ścianach omurować ścianką z cegły  

z zapewnieniem dostępu do pokryw czyszczaków kanalizacyjnych oraz zaworów 

odcinających. 

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. 

Należy przewidzieć odpowiedni sposób zabezpieczenia i sygnalizacji przy 

przekroczeniu ustawionej temperatury wody grzewczej (dopuszczalna temperatura dla 

przewodów z rur warstwowych PEX/AI/PEX wynosi 95°C 10 bar). 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach 

firmowych oraz wg. „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

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

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

przepisów BHP i ppoż. Wszystkie zastosowane 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-montażowych część 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, układania 

przewodów oraz robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 

r z późniejszymi zmianami („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot 

budowlanych”) Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzystać  

z „Warunków technicznych wykonania 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. 


