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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branży sanitarnej przebudowy
budynku przedszkola nr 7 w Lesznie przy ul. Żeromskiego 20 –ETAP I
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA


zlecenie inwestora



projekt budowlany– pełnobranżowy, który uzyskał pozwolenie na budowę



materiały techniczne, dotyczące urządzeń i materiałów



uzgodnienia z inwestorem



obowiązujące normy i przepisy

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje sanitarne w części pomieszczeń na parterze budynku przedszkola.
Jest to ETAP I projektowanej przebudowy obiektu.
Przedmiotem opracowania projektu są następujące instalacje:
 Instalacja wodociągowa
 Kanalizacja sanitarna i technologiczna
 Wentylacja

3.0 OPIS TECHNICZNY
3.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej
Woda zimna doprowadzona jest do budynku przyłączem 50 z wodociągu prowadzonego
w ul. Żeromskiego. W pom. nr 37 zlokalizowany jest węzeł wodomierzowy.
Instalację zasilającą hydranty p.poż. należy wykonać z rur stalowych.
Instalację bytowo-socjalną należy wykonać z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczoną,
pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium. Do łączenia stosować kształtki systemowe.
Na gałęzi zasilającej instalację bytowo-socjalną, zainstalowany będzie zawór odcinający
dopływ wody w przypadku pożaru (Honeywell VV300).
W wodę zaopatrywane będą węzły sanitarne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie
brodzika, pomieszczenie socjalne i hydrant p.poż. dn25 oraz pion, zasilający kuchnię na piętrze.
Zasilanie w wodę ciepłą planujemy z dwóch źródeł:


pion, zasilający kuchnię zasilany będzie nadal z istniejącej instalacji ciepłej wody,
prowadzonej w kanale podposadzkowym, a zasilany z istniejącej kotłowni; wcinkę
do kanału należy wykonać w pomieszczeniu wodomierza



projektowane urządzenia na parterze zasilane będą z podgrzewacza elektrycznego
3

o pojemności 50 dm , projektowanego w pomieszczeniu węzła wodomierzowego
(tylko tymczasowo na potrzeby ETAPU I)

Urządzenia wodociągowe:


stojące baterie umywalkowe

8 szt.



ścienne baterie zlewozmywakowe (w tym 1 nad zlewem)

2 szt.



zawory płuczek

5 szt.



ścienne baterie natryskowe

1 szt.



zawór ze złączką do węża 15 nad zlewem

2 szt.

Przewody poziome wodociągowe prowadzić w ścianach i pod sufitem, ze spadkiem 0,5%
w kierunku przyłącza, piony i podejścia do urządzeń prowadzić w ścianach.
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane osadzać tuleje ochronne.
Próbę szczelności wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości najwyższego
ciśnienia roboczego dla instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

3.2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna
Ścieki sanitarne należy podłączyć do istniejącego wylotu kanalizacyjnego 160 z budynku
do istniejącej studzienki. Do projektowanej kanalizacji podposadzkowej należy podłączyć istniejące
odpływy z pionów Ki1, Ki2 i Ki3.
Piony kanalizacyjne, objęte niniejszym etapem , należy zakończyć zaworami napowietrzającymi.
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie ponadto poprzez istniejące piony Ki1, Ki2 i Ki3 .
Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur PCW zgodnie z PN-80/C-89205
oraz z kształtek wg PN-80/C-89203. Piony wyposażyć w rewizje u podstawy (nad posadzką) w celu
przeczyszczenia odcinków kanalizacji.
W pomieszczeniach sanitariatów dla dorosłych przewiduje się umywalki fajansowe 55cm, miski
ustępowe wiszące.
W pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci przewiduje się umywalki fajansowe 45x35cm
zawieszone na wysokości 50-60cm, miski ustępowe Nova Top Junior o wys. 33cm.
W pomieszczeniach nr 28 i 30 projektowane są zlewy, zamontowane 0,55m nad posadzką.

Przez

umywalki fajansowe 0,55m
umywalka okrągła
umywalki fajansowe 0,45x0,35m na wysokości 60-60cm
miski ustępowe wiszące
miski ustępowe wiszące Nova Top Junior 33cm
brodzik
zlewy na wysokości 55cm
zlewozmywak jednokomorowy okrągły
przebudowywane pomieszczenia należy przeprowadzić

instalację

2 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
kanalizacji

technologicznej, która ma docelowo (zgodnie z projektem przebudowy całego budynku) odprowadzać
ścieki z kuchni z piętra. Piony technologiczne T1, T2 i T3 zakończyć i zaślepić nad posadzką piętra,
końcówki T6’ i T7’ zaślepić pod stropem parteru w ścianie pomiędzy sanitariatami a salami
przedszkolnymi. Do czasu przebudowy piętra kanalizacja technologiczna będzie nieczynna. Docelowo
ścieki z kuchni i zmywalni naczyń będą odprowadzone do separatora tłuszczu z osadnikiem ,
zamontowanego na zewnątrz budynku.
Przejścia przez fundamenty i przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych.
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionem prowadzić z minimalnym
spadkiem 2-2,5 %. Przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów z PCW.

3.3 Wentylacja
Ilości powietrza wentylacyjnego i numery projektowanych ciągów opisano w tabeli .

numer
pom.

F

H kubatura

m2 m
PARTER
4 5,8 3
6 5,8 3
22 34,9 3
28 1,6 3
29 2,0 3
30+31 3,5 3
32 33,8 3
33 9,9 3
34 3,3 3
35 3,3 3

krotność
ilość
wymian
powietrza
m3
1/h
m3/h

17,4
17,4
104,7
4,8
6,0
10,5
101,4
29,7
9,9
9,9

6
6
0,9
6
5
5
1,5
2
4
4

sposób
nawiewu

100 przepływ
100 przepływ
90 nawiewniki
30 przepływ
30 nawiewnik
50 przepływ
150 nawiewniki
60 nawiewniki
40 przepływ
40 przepływ

sposób
wywiewu

W2
W4
G6
W19
W13
W13
W14
W15
W16
W16

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną z nawiewem przez nawiewniki liniowe
w oknach oraz wywiew wentylatorami lub grawitacyjnie.
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
ciąg wywiewny W2, W4,
3
wydajność ciągu 100 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 50 m3/h
 kanał wywiewny  125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W13,
3
wydajność ciągu 80 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 25 m3/h
 wywiewnik sufitowy KU 100 o wydajności 30 m3/h
 kanał wywiewny  100 mm/ 125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W14,
wydajność ciągu 100 m3/h
 wentylator ścienny EBB-250N firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 51 W, 230 V
 kanał wywiewny 100 włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W15
3
wydajność ciągu 60 m /h
 wywiewnik ścienny KU 125 o wydajności 60 m3/h
 kanał wywiewny  125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg wywiewny W16
3
wydajność ciągu 80 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 40 m3/h





kanał wywiewny  100 mm/ 125 mm
wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego

ciąg wywiewny W19
3
wydajność ciągu 60 m /h
 2 wywiewniki sufitowe KU 100 o wydajności 30 m3/h
 kanał wywiewny  100 mm/ 125 mm
 wentylator kanałowy TD-350/125 firmy Venture Industries, z regulatorem prędkości, dane
elektryczne: 30 W, 230 V
 kanał wywiewny 125 mm włączony do istniejącego kanału murowanego
ciąg grawitacyjny G6
 kratka wywiewna podłączona do kanału murowanego, wyprowadzonego nad dach – zgodnie
z projektem architektury
Wytyczne wykonawcze wentylacji
 kanały okrągłe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym SRP firmy Lindab
z uszczelnieniem z gumy EPDM
 nawiewniki i wywiewniki wyposażyć w przepustnice
 kanały prowadzić z lekkim spadkiem tak, aby umożliwić okresowe czyszczenie, mycie i
dezynfekcję kanału; w trakcie wykonania rozpatrzyć ewentualną konieczność zamontowania
otworów rewizyjnych
 wszystkie otwory wentylacyjne ( żaluzje, wywietrzaki, czerpnie) osłaniać siatką dla
uniemożliwienia przedostawania się owadów do wnętrza budynku
 załączanie ciągów wentylacyjnych: wentylatory – załączane ręcznie - indywidualnie, praca
ciągła z możliwością ustawienia czasu pracy włącznikiem czasowym
 w czasie przerw w pracy, wentylacja powinna załączać się co 1 godzinę i działać przez 10
minut
branża elektryczna
zasilanie urządzeń:
W2, W4, W13, W15, W16, W19,
W14,

30W
51W

3.4 Demontaże
należy zdemontować następujące urządzenia i przewody:















baterie umywalkowe ścienne
umywalki porcelanowe
ustępy
rurociąg żeliwny naścienny 50-100mm
rurociąg PCV naścienny do 50mm
rurociąg PCV naścienny 50-110mm
zawór czerpalny dn 15-20
rurociąg stalowy ocynk dn20
rurociąg stalowy ocynk dn15
podejścia dopływowe dn15
1
podejścia dopływowe dn20
podejścia odpływowe dn50
podejścia odpływowe dn100
zawory przelotowe dn15

5 szt.
5 szt.
5 szt.
1,2m
12m
8,5m
4 szt.
13m
15m
2 szt.
4 szt
5 szt
5 szt
2 szt
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