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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod. - kan i C.O w budynku szkoły w Lesznie przy ul. Jana Kilińskiego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia międzybranŜowe
- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentów materiałów instalacyjnych.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbędne rysunki dotyczące instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
grzewczej w rozbudowywanym budynku szkoły w Lesznie przy ul. Jana Kilińskiego
DANE OGÓLNE BUDYNKU
Budynek jest zasilany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Woda ciepła na cele socjalno-bytowe
budynku wytwarzana jest w węźle cieplnym. Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji rozdzielczej poprzez istniejące przyłącze.
3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
Zaprojektowana instalacja wody uŜytkowej zostanie włączona do istniejącej instalacji wodociągowej. Przewody
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych dla wody zimnej oraz rur podwójnie ocynkowanych dla wody
ciepłej. Podejście do projektowanych przyborów sanitarnych naleŜy wykonać w bruzdach ściennych. Przy
podejściach pod przybory naleŜy zamontować zawory podejściowe do baterii.”. Główne przewody
rozprowadzające wodę naleŜy poprowadzić pod stropem ze spadkiem ok. 0,5 % w kierunku odwodnień. Na
odgałęzienia do poszczególnych grup przyborów naleŜy zamontować zawory kulowe odcinające. Wszystkie
poziomy i piony wody zimnej zaizolować otuliną z pianki polietylenowej grubości 13 mm. Przewody do ścian i
stropów mocować zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych materiałów. W miejscach przejścia
przewodów przez ściany osadzać tuleje ochronne z PVC. Przy przejściach przewodami przez przegrody
oddzielenia poŜarowego naleŜy zamontować przejścia ognioochronne np: Hilti.
Przy urządzeniach sanitarnych montować:
- stojące baterie umywalkowe
- zawory odcinające dolnopłuków przy miskach ustępowych
- zawory ze złączka do węŜa
Wszystkie urządzenia sanitarne wyposaŜyć w końcówki metalowe do uziemienia. Rozmieszczenie urządzeń
sanitarnych w pomieszczeniach wg rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji. Po wykonaniu instalacji
naleŜy przeprowadzić próby szczelności.
Bilans wody:
WODA ZIMNA
Lp. Punkt czerpalny
1.
2.
3.
4.
5.

Bateria czerpalna dla umywalki
Bateria natryskowa
Płuczka zbiornikowa WC
Zawór spłukujący do pisuarów
Zawór ze złączką do węŜa

Ilość qn zmina, dm3/s
3
1
2
1
1

0,07
0,15
0,13
0,3
0,3
Suma:

Lp. Punkt czerpalny
1.
2

Bateria czerpalna dla umywalki
Bateria czerpalna dla natrysku

0,07
0,15
Suma:

q, dm3/s

0,21
0,15
0,13
0,3
0,3
1,09

WODA CIEPŁA
Ilość qn zmina, dm3/s
3
1

∑qn, dm3/s

∑qn, dm3/s

0,56
q, dm3/s

0,21
0,15
0,36

0,29
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Ścieki sanitarne:
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące przyłącze
kanalizacji sanitarnej. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej naleŜy włączyć do istniejącej kanalizacji pod
posadzkowej. Zaprojektowano przewody z rur PVC SN4 z litą ścianką łączonych na kielichy z uszczelką
gumową. Przejścia przewodami w obrębie ław fundamentowych naleŜy wykonać w rurach ochronnych. Przy
podejściach do grup przyborów zaprojektowano rewizję na wysokości 0,3m nad posadzką. Instalacja
wentylowana będzie przez rury wywiewne zamontowane na istniejących pionach kanalizacyjnych. Podejścia
odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionami prowadzić nad posadzką z minimalnym spadkiem
2- 2,5 %. Wszystkie przybory sanitarne wyposaŜyć w syfony z PVC. Średnice przewodów pokazane zostały na
rysunkach. Sposób mocowania przewodów do konstrukcji budynku naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Zaprojektowano następujące przybory sanitarne :
- umywalki fajansowe wiszące
- miski ustępowe
- kratki ściekowe DN 50
Ścieki deszczowe:
Ścieki deszczowe dobudowywanej części budynku zostaną zagospodarowane na terenie inwestora.
Bilans ścieków sanitarnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Przybór sanitarny Ilość Aws ∑Aws Przepływ, dm3/s
Umywalka
3 0,5
1,5
Natrysk
1
1
1,0
Miska ustępowa
2 2,5
5,0
Wpust
1
1
1
Pisuar
1
1
1
Suma
9,5
qs = 1,54l/s

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu węzła w budynku.
Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego (wody): 70/50°C. Włączenie projektowanej instalacji do
istniejącej instalacji grzewczej naleŜy wykonać w miejscach zaznaczonych na rysunku.
Zaprojektowano przewody z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. WydłuŜenia termiczne będą
kompensowane w sposób naturalny wynikający z projektowanej trasy przewodów z załamaniami.
W piwnicy przewody poziome prowadzić ze spadkiem ok. 0,3% w kierunku węzła. Odpowietrzanie instalacji –
przez odpowietrzniki automatyczne ½” zamontowane na zakończeniach pionów oraz odpowietrzniki
grzejnikowe ręczne. Piony i poziomy zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 20
mm.
Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego
natomiast przejścia przez przegrody oddzielenia poŜarowego uszczelnić masą ognioochronną np.:Hilti.
Zaprojektowano grzejniki stalowe – płytowe z podejściami bocznymi typ K do obliczeń cieplnych wykorzystano
grzejniki VNH CosmoNova.
Grzejniki wyposaŜyć w głowice termostatyczne.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń dobudowywanych:
8,70 kW
Obliczenia cieplne wykonane zostały wg normy PN-EN 12831.
7. UWAGI KOŃCOWE
Całość robót objętych niniejszą dokumentacją naleŜy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montaŜowych „ cz. II — Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP, p.poŜ.,
oraz wytycznymi producentów stosowanych materiałów i DTR urządzeń przestrzegając instrukcji obsługi i
montaŜu zastosowanych urządzeń..
Opracował :
mgr inŜ. Tomasz Habicht
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ul. 27 Stycznia 17 L
64-113 Osieczna
PROJEKTANT

Leszno, maj 2011 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe projekt budowlany w zakresie instalacji wod-kan C.O dla rozbudowy szkoły w Lesznie przy ul.
Jana Kilińskiego został sporządzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

