Załącznik nr 1 do STWiOR

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI SANITARNYCH
wymienianych w ramach remontu istniejącego budynku
___________________________________________________________________________
_____________
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania.
1.3. Projekt architektoniczny obiektu
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem
2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji
sanitarnych ; wodociągowej bytowej i kanalizacji sanitarnej w budynku
biurowym w Gdańsku przy ulicy Targ Rakowy 7/8, działka nr 257/2 obręb 89.
Opracowanie zawiera projekt wymiany instalacji wewnętrznych:
• zimnej wody bytowej,
• kanalizacji sanitarnej.
3. Instalacja zimnej wody
3.1 Opis projektowanego rozwiązania
Wymieniana instalacja zimnej wody zasilana jest z przyłącza wody od strony
ul. Targ Rakowy. Główny układ pomiarowy wody zimnej, {w którego skład
wchodzą (w kolejności od wejścia wodociągu do budynku): zawór
odcinający, filtr siatkowy, zawór odcinający, wodomierz, zawór
antyskażeniowy, zawór odcinający}; oraz układ z zaworem pierwszeństwa
{w którego skład wchodzą: zawór odcinający, zawór pierwszeństwa
Honeywell STD BSP, zawór zwrotny, zawór odcinający) zlokalizowane są
w piwnicy w pomieszczeniu nr 024.
Granicą zakresu niniejszego opracowania jest ostatni zawór odcinający
instalację wodociągową bytową za zaworem pierwszeństwa w pom. nr 024.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przy pomocy elektrycznych
podgrzewaczy wody przyumywalkowych (które obsługują jedną lub kilka
umywalek), natomiast dla pomieszczenia z natryskiem przewidziano
podgrzewacz pojemnościowy Elmet o pojemności 80l.
Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, zaś
w posadzkach- z rur tworzywowych PEX wielowarstwowych z wkładką
z aluminium zgrzewanego doczołowo, PN 10 bar.
Rury wodociągowe na poziomie piwnicy układać:
- w kanale pod posadzką,
- pod stropem-natynkowo.
Piony wodociągowe prowadzić w istniejących szachtach. Podejścia pod
przybory PEX prowadzić w bruzdach ściennych w rurach ochronnych typu
peszel.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach
ochronnych i nie należy w tych miejscach wykonywać żadnych połączeń.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu
łączników.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy,
ciśnienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5°°C do +70°C. Armatura
odcinająca na instalacji - typu kulowego.
Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.
Połączenia rur tworzywowych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się z wodą powinny posiadać
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodą pitną.

3.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę dla obiektu
Zapotrzebowanie na wodę dla przedmiotowego lokalu obliczono na
podstawie PN-92B-01706.
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń chwilowego zapotrzebowania na
wodę do celów socjalno-gospodarczych dla obiektu:
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Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. wynosi qp.poż.=2,0 l/s (dwa
jednocześnie działające hydranty wewnętrzne HP25).
Sprawdzono średnicę istniejącego wodociągu zasilającego budynek:
DN50, v=1 m/s.
Wniosek: średnica jest wystarczająca dla potrzeb bytowych i zabezpieczenia
przeciwpożarowego.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 Opis projektowanego rozwiązania
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących przyborów
sanitarnych do będących przedmiotem wymiany pionów kanalizacyjnych,
a następnie (wymienianymi) przewodami prowadzonymi pod posadzką
piwnicy istniejącymi trzema przykanalikami do sieci zewnętrznej.
Granicą zakresu niniejszego opracowania są ściany budynku w punktach: A,B
i C oznaczonych na rys. S-1, S-9, S-10 i S-11.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej będą (tak, jak dotychczas) prowadzone
w szachtach instalacyjnych lub zostaną obudowane. Piony instalacji
kanalizacji będą wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone
wywiewkami wentylacyjnymi. Każdy pion kanalizacyjny należy uzbroić
w rewizję z drzwiczkami rewizyjnymi.
Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych prowadzić w posadzce,
w bruzdach ściennych lub obudować cokolikami.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany powinny być zabezpieczone
tulejami uszczelniającymi.
Poziome przewody należy układać z minimalnym spadkiem 2% (dla średnic
Ø110 i mniejszych) oraz 1,5% (dla średnic Ø160) w kierunku przepływu
ścieków. Rozprowadzenie kanalizacji pod posadzką zaprojektowano tak, aby
czyszczenie mogło odbywać się przez: rewizje posadzkowe(R1, R2, R3 i R4),
rewizje na pionach bądź poprzez wpusty podłogowe. W przypadku
zlokalizowania pionów w ścianach lub w obudowach dojście do rewizji
powinno odbywać się przez drzwiczki rewizyjne zabudowane w ścianie.
Przejścia rurociągów przez przegrody stanowiące oddzielenia p.poż. należy
wykonać jako przejścia instalacyjne p.poż. w klasie odporności równej klasie
odporności oddzielenia pożarowego.
Przejście rurociągów przez ściany zewnętrzne na poziomie -1 wykonać jako
gazoszczelne. Na przykanalikach w pobliżu przejść rurociągów przez ściany
zewnętrzne (pkt. A,B,C) należy zamontować klapy przeciwzalewowe.

5. Próby i odbiory
5.1 Próby i odbiory instalacji wodociągowej.
Przed zakryciem rur w komponentach budowlanych instalację wodną należy
odpowietrzyć a następnie przeprowadzić wodną próbę szczelności.
Instalację wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie
1,5 ciśnienia roboczego tj. 0,9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli
manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia o więcej niż 2%
oraz, gdy nie stwierdzono przecieków i roszenia na połączeniach.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy kilkakrotnie
przepłukać czystą wodą, aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonego.
Oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu
bakteriologicznej próby wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji
wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych
warunków.
Próbę szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych „Zeszyt nr 7 – COBRTI INSTAL” oraz
wytycznych producenta rur.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach
ochronnych i nie należy w tych miejscach wykonywać żadnych połączeń.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu
łączników.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy,
ciśnienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5°°C do +70°C. Połączenia
gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.
Po ułożeniu przewodów w posadzce, przed ich zakryciem należy instalację
zaizolować termicznie.
5.2 Próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej.
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom:
- pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich
wodą na całej wysokości,
- podejścia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzić szczelność w czasie
swobodnego przepływu przez nie wody,
- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu
wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
5.4 Uwagi końcowe
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy wykonać w tulejach stalowych.
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi
wykonawstwa i odbiorów robót budowlano-montażowych”.cz.II. - Instalacje
sanitarne i przemysłowe, oraz szczegółowymi instrukcjami montaży
poszczególnych urządzeń i materiałów opracowanych przez producentów
materiałów.
Wszystkie przewody, izolacje oraz materiały tłumiące powinny być wykonane
z materiałów niepalnych.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą wykonane
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej
w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności
ogniowej przewodu.
Wykorzystać bruzdy ścienne dla prowadzenia instalacji (tylko w ścianach
murowanych).
Przewody oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
Na izolacjach oznaczyć kierunki przepływu czynnika.
Oznakować zawory i inne urządzenia za pomocą plastikowych etykiet.
W najniższych punktach instalacji wodnych zamontować spusty.
W najwyższych punktach instalacji wodnych montować odpowietrzniki
poprzedzone zaworem kulowym.
Połączenia instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.
Podłączenia przewodów do odbiorników wykonać jako rozłączne.
Przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami
ciśnieniowymi instalacji.
Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.
Prace instalacyjno-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. 2
“Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami;
Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, oraz
posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby urządzenia
posiadały aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi wymaganiami.
Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normatywami i przepisami prawnymi.

