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I. SPIS RYSUNKÓW 
 

1. Parter  –modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

2. Pietro 1 – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

3. Pietro 2 – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

4. Pietro 3 – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

5. Pietro 4 – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

6. Pietro 5 – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

7. Pietro 6 – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

8. Dach – modernizacja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej  - odbudowa 

9. Schemat odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej 

 
 

II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

2. Kopia Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
projektanta i sprawdzającego 

3. Szczegóły montażowe wywiewek kanalizacyjnych – pokrycie papowe 

4. Szczegóły montażowe wywiewek kanalizacyjnych – pokrycie z blachy 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu modernizacji odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej - przebudowa 

 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Podstawa opracowania 
 

• Umowa ze Zleceniodawcą 
• Podkłady architektoniczno-budowlane 
• Normy i przepisy projektowania 
• Inwentaryzacja instalacji kanalizacyjnej w budynku 
• Wizja lokalna w budynku 
• Dokumentacja powykonawcza 
 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania są: 

− Projekt modernizacji odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej, mający na celu 
wyeliminowanie zapachów wydostających się z instalacji wewnątrz budynku 

− Kosztorysy inwestorskie i ofertowe dla powyższych zakresów prac 
 

1.3. Stan istniejący  
 

Istniejąca w budynku instalacja kanalizacyjna wykonana jest PVC. Część istniejących 
pionów kanalizacyjnych wyprowadzona jest ponad dach budynku , zaś część 
zakończona jest zaworami napowietrzającymi. Lokalizacja zaworów 
napowietrzających oraz ich nadmierne obciążenie przy dużym spływie ścieków w 
instalacji powoduje przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów do stref i 
pomieszczeń w których przebywają ludzie. Istniejące wywiewki kanalizacyjne 
wykonane są z tworzywa.    

 
2. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

 
Przewiduje się likwidację wszystkich zaworów napowietrzających istniejących w 
budynku i zastąpienie ich rurami wentylacyjnymi kanalizacji wyprowadzonymi ponad 
powierzchnię dachu. Lokalizację zaworów określono w oparciu o wizję lokalną oraz 
dostępną archiwalną dokumentację. 
Rury wentylacyjne kanalizacji  projektuje się ( piony i poziomy ) z rur PVC np. Wavin 
Wszystkie zamocowania rur powinny mieć zabezpieczenia akustyczne. 
Przejścia rurociągów przez stropy i ściany oddzielenia ppoż. wykonać jako przepusty 
ogniowe (opaski lub kołnierze ogniochronne) w klasie (EI 120 lub EI 60) zgodnie z 
warunkami ochrony ppoż.  
Rury kanalizacyjne prowadzone poziomo muszą być mocowane we wszystkich 
punktach zmiany kierunku i rozgałęzień. Odstępy między mocowaniami muszą być 
równomierne i nie mogą przekraczać 2m. Rury długości od 2 do 3 m należy mocować 
w dwóch miejscach, a krótsze w zależności od średnicy nominalnej w jednym lub 
dwóch miejscach. Mocowania należy umieszczać w równomiernych rozstępach 
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pomiędzy złączami, przy czym odstępy przed i za każdym złączem nie powinny 
przekraczać 0,75m. Instalacja powinna być  zabezpieczona przed przesunięciem za 
pomocą podpór stałych montowanych w odległościach od 10 do 15m. Odcinki 
prowadzone pionowo na każdej kondygnacji należy zamocować co najmniej w dwóch 
miejscach. Do montażu rurociągów proponuje się stosować system podwieszeń 
instalacyjnych np. HILTI. 
Rurociągi należy prowadzić przy wzdłuż ścian i stropów w przestrzeni stropów 
podwieszonych, w bruzdach ściennych lub w zabudowie G-K. W miejscach w których 
konieczne jest zdjęcie istniejących stropów z  G-K , wykucie bruzd ściennych itp. 
konieczne jest odtworzenie zdemontowanych stropów i naruszonych ścian w 
standardzie nie gorszym niż stan pierwotny pomieszczenia. Rury wentylacyjne 
kanalizacji prowadzone przy ścianach należy obudować ściankami systemowymi z płyt 
G-K i wykończyć zgodnie ze standardem wykończenia ścian  w danym 
pomieszczeniu. 
Rury wyprowadzone na dach ( na wys. co najmniej  0,5 ) i zakończyć wywiewkami 
kanalizacyjnymi z żeliwa o  średnicy Φ150. 
Średnice rurociągów podano na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz schemacie 
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej. 
Przy wykonywaniu otworów na rury, dopuszcza się wykonanie otworów o średnicy do 
Ø200 mm wyłącznie przy użyciu koronek diamentowych. Przed wykonywaniem 
odwiertów należy wyznaczyć miejsca przy użyciu femetru poza zbrojeniem.  

 
UWAGA : 
W przypadku stwierdzenia podczas robót budowlanych różnic między stanem 
instalacji przedstawionym w niniejszej dokumentacji projektowej a stanem faktycznym, 
należy zwrócić się do projektanta w celu przyjęcia odpowiednich rozwiązań 
projektowych, adekwatnych dla stwierdzonych różnic. 

 
 
opracował: 
 
mgr inż.  Tomasz Dudzin 
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