OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWY ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W m. GRĄDY GMINA NOWOGRÓD DZ. NR 152
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Podstawa opracowania

Projekt został przygotowany celem uzyskania pozwolenia na budowę i stanowi podstawę do
opracowania dokumentacji wykonawczej. Jej opracowanie będzie niezbędne do wykonania
robót budowlanych.
1.1

Dane ogólne

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiędzy biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:


Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,



Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie,



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz.
U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów,


1.2

Polskie Normy.
Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:
-

podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

-

uzgodnienia branżowe i warunki techniczne podłączeo,

-

katalogi urządzeo,
1

-

mapa sytuacyjna terenu.

1.3

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania instalacji sanitarnych: dla przebudowy Świetlicy
Wiejskiej w m. Grądy gmina Nowogród dz. nr 152
2

Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1

Współczynniki przenikania ciepła

ściana zewnętrzna

SZ

U
*W/(m²·K)+
0,25

okno zewnętrzne

OZ

1,3

drzwi zewnętrzne

DZ

1,7

podłoga na gruncie

PG

0,3

ściana wewnętrzna

SW

1

dach

SD

0,2

Nazwa przegrody

2.2

Typ

Parametry sprawności energetycznej instalacji
Minimalne sprawności energetyczne dla projektowanych systemów instalacyjnych

przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielna całośd techniczno - użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane są
dbałością o zminimalizowanie zużywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z
dnia 6 listopada 2008, § 329.2 wystarczającym warunkiem spełnienia § 328 jest spełnienie
izolacyjności przegród budynku, zastosowania techniki instalacyjnej spełniającej wymagania
izolacyjności termicznej. Przegrody spełniają wymagania izolacyjności a izolacje termiczne
techniki sanitarnej są zaprojektowane zgodnie z w/w rozporządzeniem.
2.3

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych:
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kotły na słomę: charakter obiektu, brak możliwości zastosowania odpowiedniego
układu strukturalno – materiałowego budynku.



kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: jest możliwe zastosowanie
instalacji fotowoltanicznej, decyzja Inwestora w późniejszym okresie użytkowania.



pasywne

wykorzystanie

energii

słonecznej:

brak

możliwości

zastosowania

odpowiedniego układu strukturalno – materiałowego budynku.


spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu.



energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.



kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w
tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj.
zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny.



elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.



pompa ciepła gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy (średnio na 100m rury ułożonej w gruncie uzyskuje się 3 – 5 kW
na godzinę), biorąc dodatkowo pod uwagę koszt zakupu urządzeo, inwestycja
nieopłacalna.



pompa ciepła wodna: brak źródła dolnego.



energia geotermalna: jak wynika z mapy wód geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura wód geotermalnych kształtuje się na poziomie 20 oC, co
powoduje nieopłacalnośd inwestycji.

2.4

Poziom hałasu od urządzeo
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od

wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeo w budynku i poza budynkiem
(średni poziom dźwięku A- przy hałasie ustalonym lub równoważny poziom dźwięku A - przy
hałasie nieustalonym) nie powinien przekraczad wartości wyspecyfikowanych w poniższej
tabeli oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02
Rodzaj pomieszczenia

Poziom dźwięku dB(A)

Biura

40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35
Pomieszczenie socjalne

45

3

Toalety

45

Pomieszczenia techniczne

65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dźwięku A, w odległości 1m od urządzenia.
Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
będzie przekraczad wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości hałasu na
stanowiskach pracy będą zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeo i natężeo czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-N-01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w
środowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym
poziomem dźwięku w dB określa aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porach nocnych (na granicy nieruchomości) oraz 65 dB(A) w odległości 1m od centrali
wentylacyjnej, oraz czerpni i wyrzutni powietrza.
2.5

Moc właściwa wentylatorów
Moc właściwa wentylatorów zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych nie będzie przekraczad wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki ich usytuowanie (wraz ze zmianami) par. 154.
Zgodnie z powyższym maksymalne moce właściwe wynosid będą
Rodzaj i zastosowanie wentylatora

Maksymalna moc właściwa
wentylatora *kW/m³/s+

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno –

1,60

wywiewnej z odzyskiem ciepła
b) instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej bez odzysku

1,25

ciepła oraz wentylacji nawiewnej
Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno –

1,00
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wywiewnej z odzyskiem ciepła
b) instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej bez odzysku

1,00

ciepła oraz wentylacji nawiewnej
c) instalacja wywiewna

3

0,80

Bilans cieplno – wentylacyjny obiektu
Temperatury ogrzewanych pomieszczeo w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (III strefa
klimatyczna) wynoszą: -20o
Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (III strefa
klimatyczna) wynoszą: +32o
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:
 W.C.
 Łazienka

+20 oC,
o

+24 C,

 Kuchnia

+20 oC,

 Sala główna

+20 oC

3.1

Bilans strat cieplnych

Zestawienie wyników dla budynku
Współczynniki strat ciepła

W/K

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku
ΣHT,ie
do
otoczenia
przez
przestrzeo
ΣHT,iue
nieogrzewaną
do gruntu
ΣHT,ig
do sąsiedniego budynku

147
0
17

ΣHT,ij

0

Współczynnik strat ciepła na wentylację

ΣHV

97

Sumaryczny współczynnik strat ciepła

ΣH

261

Straty ciepła budynku

W

5

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie
Strata ciepła na wentylację minimalną
Strata ciepła przez inflitrację
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną,
nawiewną
Strata ciepła w wyniku działania instalacji
wywiewnej
Sumaryczna strata ciepła na wentylację

ΣΦT

6551

ΣΦV,min

3894

0,5·ΣΦV,inf

767

ΣΦV,su
ΣΦV,mech,inf
ΣΦV

3894

Obciążenie cieplne budynku

W

Sumaryczna strata ciepła budynku
ΣΦ
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek
ΣΦRH
czasowego obniżenia temp.)
Projektowe obciążenie cieplne budynku
ΦHL

10445
--10445

Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku
Powierzchnia oddająca ciepło

4
4.1

Aogrz,bu
d
Vogrz,bu
d
A

171 m²
573 m³

ΦHL /
Aogrz,bud
ΦHL /
Vogrz,bud

61,
W/m²
1
18,
W/m³
2

611 m²

Opis projektowanych rozwiązao
Ogrzewanie

Świetlice ogrzewa się poprzez kominek opalany drewnem o mocy ~14,0kW dodatkowo
zaprojektowano ogrzewanie elektryczne, grzejnikami naściennymi firmy ATLANTIC. Nad
wejściem do świetlicy oraz na wejściem do części socjalnej zamontowano kurtynę
powietrzną rozmieszczenie oraz wielkośd wg. części rysunkowej projektu.
Dla pomieszczeo socjalnych projektuje się ogrzewanie elektryczne grzejnikowe np.
grzejnikami naściennymi firmy ATLANTIC.
Pomieszczenie ogrzewane będzie grzejnikami elektrycznymi z dyfuzorami aluminiowymi.
Obliczenia strat cieplnych dokonano w oparciu o projektowane przegrody zewnętrzne
oraz III strefę klimatyczną o temperaturze
zimą -20oC. W pomieszczeniu biura, i pom. socjalnym oraz na świetlicy +20oC.
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4.2

Wentylacja
W celu dostarczenia do sali sprzedaży powietrza świeżego zaprojektowano 3

nawietrzaki podokienne z grzałką elektryczną NG 110 firmy DARCO. Wywiew z
pomieszczenia realizowany będzie poprzez 2 wentylatory ścienne np. firmy DANFOSS
Wywiew z pomieszczeo WC nastąpi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem
wentylatorów ściennych np. firmy DANFOSS załączanych wraz z oświetleniem lub poprzez
odrębny sterownik.
W pomieszczeniach WC musi byd zapewniona ciągła wymiana powietrza zgodna z
założeniami 50 m3/h na miskę ustępową i 25 m3/h na pisuar i prysznic. W okresach przerw w
użytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) należy zapewnid co najmniej 0,5
wymiany powietrza na godzinę. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy
należy zastosowad regulator dwupołożeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym
sterowniku ustawia się 2 wartości wydajności wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem w
projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg załącza się za pomocą zegara
programowalnego podłączonego do sterownika wentylatora.
Wentylacja pozostałych pomieszczeo odbywa się grawitacyjnie przy pomocy kanałów
wentylacyjnych murowanych wg. opracowania architektury.
4.3

Instalacja wody zimnej i ciepłej
Budynek zasilany będzie w wodę poprzez istniejące przyłacze wodociągowe w40 .

Opomiarowanie przepływu wody użytkowej następuje w pomieszczeniu gospodarczym wg
części rysunkowej projektu. Za zestawem pomiarowym należy zamontowad zawór zwrotny
antyskażeniowy SOCLA typu EA oraz kurek probierczy dla badao wody.
Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.

Odbiorniki

Liczba

Normatywny
wypływ

Normatywny

wody wypływ

zimnej qn

ciepłej qn

Równoważnik
wody odpływu (Du)

Umywalka

4

0,07

0,07

0,5

Zlewozmywak

3

0,07

0,07

0,8

Miska ustęp.

2

0,13

-

2,5

7

Pisuar

1

0,30

-

0,5

Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqn cw = 0,49 dm3/s.
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqn zw = 1,05dm3/s.
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn = Σqn zw + Σqn cw = 1,54 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,
gdy Σqn < 20 dm3/s
qo = 0,698×(Σqn )0,5- 0,12 [dm3/s]
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: q o= 0,75
3

[dm /s].
Instalację w budynku prowadzid w warstwie izolacji termicznej podłogi i bruzdach
ściennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzętem powinien stanowid jeden system
dostarczany przez jednego producenta.
Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu
VIKING E120L firmy BIAWAR
Baterie do umywalek, zlewozmywaków mieszaczowi typu stojącego jednouchwytowe. Przy
podejściach

do

baterii

umywalkowych,

zlewozmywakowych

montowad

zawory

podłączeniowe wraz z wężykami w metalowym oplocie a przy płuczkach ustępowych
odpowiednie zawory kątowe Ø 15 mm. Przy pisuarach zamontowad spłuczkę pisuarową.
Przy koocówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawid 2 ÷ 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeo w przewodach.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych
z PVC większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.
Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy
równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach stalowych
i miedzianych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachowad normatywne odległości
przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.
Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego na przewodach należy
zamontowad kołnierze ogniochronne o odporności REI 120 np. firmy WAVIN.
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Próby i odbiór instalacji
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddad kontroli w zakresie:
 użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),
 prawidłowości wykonania połączeo lutowanych i gwintowanych,
 prawidłowości wykonania podpard i uchwytów montażowych.
Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzid napełnieniem instalacji wodą
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.
Po zakooczeniu montażu przeprowadzid próbę ciśnieniową wg PN-81/B-10725, na ciśnienie
1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddad płukaniu
wodą wodociągową przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody.
Dokonad dezynfekcji rurociągu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po
zakooczeniu dezynfekcji rurociąg należy powtórnie wypełnid wodą i dokonad analizy
bakteriologicznej.
4.4

Instalacja hydrantowa
W budynku świetlicy zaprojektowano 1 hydrant pożarowy HP25 zlokalizowany jak wg.

części rysunkowej projektu.


Szafka hydrantowa DN25 wyposażona zostanie w prądownice i wąż półsztywny o
długości 30m



Minimalne ciśnienie na wylocie z prądownicy 0,2 MPa. Wydajnośd jednego hydrantu
DN25 – 1,0 dm3/s.

Zawory hydrantowe mocowad na wysokości 1,35 m od posadzki.
Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. Na odgałęzieniu instalacji p.poż.
od przewodu wody użytkowej zamontowano zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.
Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) należy
zamontowad zawór pierwszeostwa np. VV300-VV100 DN25 firmy Honeywell zabezpieczający
instalację hydrantową przed niekontrolowanym spadkiem ciśnienia na skutek nieszczelności.
Sprawdzenie sprawności działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie z
rozporządzeniem ministra.
Mocowanie rurociągów za pomocą typowych uchwytów.
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4.5

Kanalizacja sanitarna
Ścieki socjalno – bytowe z pomieszczeo odprowadzane będą do bezodpływowego

zbiornika na nieczystości o poj. 9,80m3
Dodatkowo w garażu zaprojektowano separator substancji ropopochodnych SEPURATOR
2000 SEP 1,5-1-p PURATOR
Instalację podposadzkową należy wykonad na podsypce piaskowej grubości min.10
cm. Grubośd obsypki - 15 cm ponad górną powierzchnię przewodu.
Na zakooczeniach przewodów odpływowych należy montowad piony odpowietrzające
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad poład dachową.
U nasady pionów montowad rewizje.
Piony kanalizacyjne prowadzone są w ściennych bruzdach. Podejścia do przyborów
prowadzone są także w bruzdach ściennych lub bezpośrednio z posadzki.
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonad z rur i kształtek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Do montażu kanałów
biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy użyd rur i kształtek kanalizacyjnych
PVC klasy SN8 stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy
fundamentowe) wykonad w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych.
Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części
rysunkowej niniejszego opracowania.
4.5.1 Studnie kanalizacyjne
Studzienki przepływowe wykonad z rur karbowanych Ø 425mm na kinecie z PP o tej
samej średnicy np. firmy WAVIN. Kinetę lokalizowad na zagęszczonej podsypce piaskowej
o grubości minimum 15 cm. Właz żeliwny D400 do rury karbowanej Ø 425 mm (40T)
z betonowym pierścieniem odciążającym i teleskopowym adapterem do włazów.
Regulację posadowienia włazu wykonad stosując pierścienie dystansowe łączone za pomocą
zaprawy betonowej.
Rzędne włazu i góry studni należy dostosowad do rzędnych nawierzchni drogowej.
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4.5.2 Roboty ziemne
Rury układad w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr.
5÷15 cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo.
Pozostałą częśd wykopu, można zasypad gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W
przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nienadających się do ponownego
zagęszczenia), należy wymienid grunt rodzimy i wykop zasypad piaskiem.
Ściany wykopu zabezpieczyd przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty
ziemne należy wykonad zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania
dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy
oznaczyd przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.
Podczas montażu rur należy zwrócid uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone
piaskiem, ziemią itp. Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PVC.
4.6

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z budynku będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien i

rur spustowych zewnętrznych. Rury spustowe należy sprowadzid na zewnątrz budynku
mocując do ścian konstrukcyjnych.

5
5.1

Materiał, wykonanie instalacji
Instalacje rurowe wody zimnej, ciepłej
Rurociągi wody użytkowej należy wykonad z rur tworzywowych np. wielowarstwowych

firmy REHAU z wkładką aluminiową (rur stabi). Połączenia za pomocą zgrzewania i złączek.
Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem. Rury użyte do budowy
instalacji powinny posiadad odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywad wyłącznie przy użyciu łączników i
gotowych kolan i trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano
uniwersalne zawory kulowe, dwierdobrotowe gwintowane.
Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowad kształtkę tzw.
nypel łącznikowy Ø 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe Ø 15
mm. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o średnicy o jeden wymiar
większej od zewnętrznej średnicy rurociągu.
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Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
5.2

Izolacje termiczne.
Izolacja termiczna - całośd instalacji musi byd izolowana termicznie. Wszystkie

rurociągi należy zaizolowad termicznie izolacją odporną na temperaturę 100 oC i
współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK. Grubośd izolacji wg poniższej tabelki:
Lp

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubośd izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa

średnicy

wewnętrznej rury
4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez

1

/2 wymagao z poz. 1-4

1

/2 wymagao z poz. 1-4

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
6

Przewody ogrzewao centralnych wg poz. 1 -4, ułożone
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

8

Przewody

ogrzewania

powietrznego

6 mm
(ułożone 40 mm

wewnątrz izolacji cieplnej budynku)
9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 80 mm
zewnątrz izolacji cieplnej budynku)

10

Przewody

instalacji

wody

lodowej

prowadzone 50 % wymagao z poz. 1-4

wewnątrz budynku2)
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Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagao z poz. 1-4
zewnątrz budynku2)

Uwaga:
1)

przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła

niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygowad grubośd warstwy izolacyjnej,
2)

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Przewody wody zimnej izoluje się przed podgrzewaniem się wody i wykraplaniem pary
wodnej o grubości minimum 6mm. W przypadku przewodów układanych pod posadzką oraz
w bruzdach ściennych, izolacja pełni również funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne
ruchy termiczne przewodów.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w płaszczu
ochronnym z foli PCW PUR lub pianki polietylenowej FRZ firmy THERMAFLEX – dla średnic
poniżej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla średnic pozostałych.
Rurociągi

rozprowadzone

podposadzkowo

izolowad

otuliną

prefabrykowaną

typu

Thermacompact S o gr. 9mm.
5.3

Przejścia przez przegrody ppoż.

1. Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów w
miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyd do
odporności ogniowej przegrody.
2. Dla zabezpieczeo przejśd przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych
stosowad przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie
elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejśd.
3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie
obsługują, obudowad elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów
oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejśd.
4. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonad z materiałów niepalnych,
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
5. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy
uszczelnid ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI.
6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego
należy zabezpieczyd je obejmami ppoż. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z każdej
strony ściany oddzielenia p.poż.
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7. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosowad ogniochronną
pęczniejącą masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI o klasie odporności ogniowej EI
120. Masę tę można łączyd z zaprawą ogniochronną np. CP636 o EI 120.
8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200
mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosowad również kasety ogniochronne
PROMASTOP®-I służące do uszczelniania przejśd instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w
ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z
gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku
stropów. Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi PROMASTOP®-I spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120.
Oznacza to, że szczelnośd i izolacyjnośd ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W
przypadku przejśd w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeo
między rurami a ścianami otworu powinna byd przed założeniem kaset dokładnie
wypełniona zaprawą cementową.
Zabezpieczenia te należy stosowad w przypadku występowania przejśd przez przegrody
oddzielenia pożarowego.
5.4

Rozstaw zawiesi i podpór.
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosid: 1,5 m – dla

średnic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m – dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm.
Odległości między podporami instalacji kanałowych (wentylacyjnych) powinny wynosid nie
więcej niż 150mm od każdego kołnierza, pomiędzy kolejnymi podporami nie więcej niż 2m.
5.5

Próby i rozruch instalacji.
Nie należy przeprowadzad prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków

pogodowych, które mogą wpłynąd na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody
w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom będzie niższa niż 5 oC, chyba że Inspektor
wyrazi na to zgodę.
W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie,
które zostanie utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzid szczelnośd przewodów
zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i
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oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki
i usterki usunięte. Następnie ciśnienie ma zostad przywrócone i zachowane przez godzinę.
Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma byd całkowicie
opróżniony.
Jeśli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te,
które przeznaczono do pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają byd
poddane próbie wodnej według Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów.
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego
przypisanego urządzeniom podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia
itd.), to rury i urządzenia są poddawane jednocześnie próbie na określone ciśnienie.
Wszystkie podpory rur mają byd kompletne i znajdowad się na docelowych miejscach przed
rozpoczęciem prób.
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają byd otwarte. Jeśli zawór
ulokowany jest na koocu rury, powinien byd zaślepiony lub zakorkowany.
6
6.1

Wytyczne branżowe
Budowlano-konstrukcyjne

 wykonad konstrukcje wsporcze do montażu urządzeo,
 wykonad otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te
zabezpieczyd przed wpływem czynników atmosferycznych,
 przejścia pod fundamentami wykonad w tulejach osłonowych.
6.2

Elektryczne

 wykonad zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeo,
 wykonad instalację uziemiającą urządzenia m.in. wentylatory, wyrzutnie dachowe, itp..
7

Uwagi koocowe
Wszystkie roboty prowadzid i wykonad zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.
Realizację robót prowadzid:
 zgodnie z niniejszym projektem
 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
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 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.
 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeo.
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je
konsultowad z projektantem.
Instalacje wykonad po sporządzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
Do pozwolenia na użytkowanie niezbędne jest wykonanie świadectwa charakterystyki
energetycznej obiektu.
Opracował

PROJEKTANT

mgr inż. Remigiusz Zieliński
Nr uprawnień.
WKP/0268/POOS/06

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marcin Woźniak
Nr uprawnień. WKP/0250/POOS/05
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8

Oświadczenie projektantów

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 „O zmianie ustawy – Prawo
budowlane” (Dz.U. nr 2013 poz. 1409) oświadczam, że projekt budowlany instalacji
sanitarnych dla przebudowy budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Grądy w gminie
Nowogród dz. nr 152 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inż. Remigiusz Zieliński
Nr uprawnień.
WKP/0268/POOS/06

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marcin Woźniak
Nr uprawnień. WKP/0250/POOS/05
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NR
POM.
INSTALACJA HYDRANTOWA DN25
ZAW

wyprowadzony ponad dach

ANTYSKA NIOWY TYPU EA DN25 NA
RUROC
ZASILA CYM INSTALAC
HYDRANTOW
DN25

330
60

90
60

90
60

B
DN32

POZ.N1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAZWA
POMIESZCZENIA

KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK

KUCHNIA

RODZAJ
POSADZKI

POW.
( m2 )
3,10
87,00
29,60
10,50
1,20
3,10
4,00
5,30
8,30
14,40

166,50
ZAW
PIERW
WA VV300/VV100 DN25
FIRMY HONEYWELL ODCINA CY
W
WODY
OWEJ W CZASIE PO ARU

8

80
200

134
220

90
200

80
200

10

6

90
200

100
120

90
200

90
200

Elektryczny ogrzewacz wody
o poj. 120l VIKING E120L
firmy BIAWAR
2,20kW/230V

Filtr siatkowy DN 32

5
90+30
200+60

4

90+30
200

POZ.N3

JS 4-02 DN20

POZ.N2

90+30
200

2

POZ.N2

3

158
220

POZ.N2

11

158
220

Separator substancji ropopochodnych z PEHD
SEPURATOR

POZ.N4

90+30
200

POZ.N5

POZ.N1
330
60

330
330

1
90+30
200

A

B

60,00

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 252,70

7
9

WIATA

A

200W

NR
POM.

DANFOSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

330
60

B

90
60

90
60

Grzejnik elektryczny
konwekcyjny
F17 ATLANTIC
o mocy 500W

POZ.N1

8

Grzejnik elektryczny
konwekcyjny
F17 ATLANTIC
o mocy 500W

KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK

KUCHNIA

WIATA

7

wym: 347 W

POW.
( m2 )
3,10
87,00
29,60
10,50
1,20
3,10
4,00
5,30
8,30
14,40

60,00

wym: 1038 W

Grzejnik elektryczny
konwekcyjny
F17 ATLANTIC
o mocy 1500W

9

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 252,70

10

90
200

Opis pomieszczenia

100
120

6

90
200

wym: 143 W

90
200

90
200

80
200

wym: 264 W

RODZAJ
POSADZKI

166,50

134
220

wym: 360 W
80
200

NAZWA
POMIESZCZENIA

Grzejnik elektryczny
konwekcyjny
F17 ATLANTIC
o mocy 1500W

wym: 585 W
5

Kominek opalany
drewnem o mocy ~14,0kW
4

Elektryczna kurtyna powietrzna
DEFENDER 150 EHN VTS
moc grzewcza 12kW/400V

waga 26kg

waga 35kg

POZ.N3

90+30
200

Elektryczna kurtyna powietrzna
DEFENDER 100 EHN VTS
moc grzewcza 6kW/230V

90+30
200+60

11

wym: 3833 W

2

A

POZ.N2

3
158
220

POZ.N2

Grzejnik elektryczny
konwekcyjny
F17 ATLANTIC
o mocy 2500W

158
220

wym: 1978 W

POZ.N1
330
60

330
330

POZ.N5

90+30
200

Grzejnik elektryczny
konwekcyjny
F17 ATLANTIC
o mocy 1500W

90+30
200

1
B

A

obliczeniowa temp. wewn

wym: 612 W

wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

na

