OPIS TECHNICZNY /BRANŻA SANITARNA/
do projektu remontu i modernizacji budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie –
budynek D. Remont pomieszczeń kuchennych – ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- projekt arch.-bud.
- uzgodnienia branżowe
- normy i normatywy projektowania
2. OPIS OGÓLNY
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla remontowanych pomieszczeń
kuchennych budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek D.
3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO
3.1. Instalacja kanalizacyjna
Zaprojektowano wymianę poziomu i podejść kanalizacji z rur żeliwnych w pomieszczeniach
kuchennych na rury PVC łączonych na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone są pod posadzką parteru w ziemi.
Przy przejściu przewodu pod fundamentem oraz przez ściany fundamentowe należy zamontować
rury ochronne Ø250 PCV. Należy je układać na podsypce z piasku grub. 10 cm i obsypać również
piaskiem warstwą 10 cm. Pozostałą część wykopu do poziomu dolnej warstwy posadzki zasypać
gruntem wcześniej wydobytym.
Odprowadzenie ścieków odbywa się za pomocą przykanalika Ø160 PCV do kanalizacji
zewnętrznej (istniejącego tłuszczownika z kręgów betonowych Ø1000).
Instalacja odprowadza ścieki z kuchni i łazienki.
Odpowietrzenie realizowane będzie za pomocą jednej wywiewki wyprowadzonej nad dach (pion
Ki). Na pionie Ki należy zamontować czyszczak.
Podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC – podejścia będą
prowadzone za urządzeniami, za obudowami oraz w bruzdach ściennych.
Podejścia odpływowe sanitariatów wynoszą odpowiednio:
- od umywalek
∅40 PCV,
- od zlewów
∅50 PCV.
Zaprojektowano wymianę istniejących wpustów na wysokiej jakości wpusty ze stali nierdzewnej
ACO 218 o wymiarach 300x300 firmy ACO (3szt w pomieszczeniach kuchennych na parterze i 1szt na
1 piętrze). Obok kotłów warzelnych w celu odprowadzenia ścieków zaprojektowano zastosowanie
kanału odwadniającego ze stali nierdzewnej. Jest to kanał EURO firmy ACO o wymiarach 3030x300mm
wraz z kratą (rusztem) antyślizgową. Z uwagi na wysoką temperaturę ścieków odprowadzanych z
kotłów warzelnych zaprojektowano odprowadzenie ścieków poprzez rury z polipropylenu
kopolimerowego PP-b. Rury i kształtki wykonane z PP-b posiadają wyższą odporność na temperaturę w
porównaniu do rur z PVC. Temperatura mięknienia wg Vicata wynosi dla PP-b 146°C, zaś dla PVC-u
79°C. Dla kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano rury z PP-b (system kanalizacji wewnętrznej Comfort
firmy Pipelife) o średnicy ∅110PP-b. Przykanalik kanalizacyjny należy wykonać z rur w systemie
PRAGMA firmy Pipelife z polipropylenu kopolimerowego blokowego PP-B o średnicy ∅160PP-B.
Odporność na wysokie temperatury dla tych rur wynosi 60°C przy stałym przepływie i +95°C, 100°C
przy krótkotrwałym przepływie.

Przez remontowane pomieszczenia kuchenne przebiega również kanalizacja sanitarna ∅200żel.
Zaprojektowano wymianę tej rury kanalizacyjnej z ∅200 żeliwa na ∅200 PVC w remontowanej kuchni.
Nowy odcinek rury z PVC należy wymienić na odcinku za ścianą korytarza i zakończyć za ścianą
zewnętrzną.
Wszystkie szczegóły prowadzenia kanalizacji pokazano na rysunku S-1.
Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01707.
3.2. Instalacja wodociągowa
Instalację wodociągową w remontowanej kuchni należy zaizolować otulinami z pianki
polietylenowej „Thermaflex” EcoFRZ i ThermaCompact IS.

Rury wody zimnej należy zaizolować otulinami Thermaflex o następujących grubościach:
∅20x2,0 ÷ ∅32x3,0
∅40x3,5 ÷ ∅63x4,5

- 6mm
- 9mm

Instalację wody ciepłej należy zaizolować otulinami o grubościach:
∅20x2,0 ÷ ∅26x3,0
∅32x3,0

- 20mm
- 25mm

3.3. Instalacja gazowa
Nad istniejącą szafką gazową należy zamontować zawór elektromagnetyczny dn50 z głowicą MAG-3
firmy Gazex. Zawór ten należy umieścić w szafce o wymiarach 450x450x260 usytuowanej w elewacji
tuż nad istniejącą szafką gazową. W remontowanych pomieszczeniach kuchennych należy
zamontować detektor gazu DEX-12 firmy Gazex oraz moduł alarmowy MD-2.Z firmy Gazex.
Wymagania montażowe detektora gazu:
•

Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu - NIE DALEJ niż 8 m.

•

w miejscu nienasłonecznionym

•

w miejscu niezagrożonym bezpośrednim wpływem: powietrza zewnętrznego, pary wodnej,
wody lub innych płynów, gazów spalinowych z pieców, pyłów itp

•

w miejscu niezagrożonym udarem mechanicznym lub wpływem silnych pól
elektromagnetycznych.

Szczegóły usytuowania zaworu MAG-3 pokazano na rysunku S-2.

Opracował:

