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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewnętrznych wod-kan w budynku hali sportowej 

Iłowa ul. Piaskowa 

działki nr  739, 665/1, 665/2, 738/2, 738/1, 667/2, 627, 741

1.0. Podstawa opracowania  

- zlecenie Inwestora

- warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Iłowa 

- P.B. Architektura hali sportowej

- P.B. Instalacja c.o. i instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku hali 

sportowej

- P.B. Technologia wodnej kotłowni niskotemperaturowej w budynku hali sportowej

- ustalenia z Inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące normy i zasady projektowania

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozwiązanie  zagadnień  technicznych  związanych  

z zasileniem punktów poboru i odbioru ścieków z przyborów kanalizacyjnych w budynku hali sportowej. 

Zakresem  opracowania  objęto  wewnętrzną  instalację  wody  zimnej  w  tym  zasilanie  hydrantów 

wewnętrznych p.poż, instalacje c.w.u i cyrkulacji oraz instalację kanalizacji sanitarnej. Projekt budowlanych 

przyłączy wod-kan dla przedmiotowego budynku stanowi obłędne opracowanie. 

3.0. Opis instalacji
3.1 Instalacje wodociągowe

Źródłem dostawy wody dla  omawianego  obiektu  będzie  objęte  odrębnym opracowaniem przyłącze 

wodociągowe włączone do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Piaskowej. 

Całość  projektowanych  instalacji  wodociągowych  obejmujących  instalację  wody  zimnej,  instalację 

c.w.u,  cyrkulacji  i  wody zmieszanej  projektuje się wykonać z instalacyjnych rur  miedzianych łączonych 

metodą lutowania  w zakresie  średnic  do d=35mm lutem miękkim a rurociągów o średnicach większych 

lutem twardym. Główne przewody rozprowadzające  przewiduje  się  prowadzić  po powierzchni  przegród 

budowalnych w przestrzeni  powyżej  stropu podwieszonego poszczególnych pomieszczeń z zachowaniem 

odległości  pomiędzy  tymi  przegrodami  a  zewnętrzną  powierzchnią  izolacji  przewodów  wynoszącą  co 

najmniej: 
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- rurociągi o średnicy do dn=25mm – 3cm-
- rurociągi o średnicy w zakresie dn=32-50mm – 5cm
-rurociągi o średnicy w zakresie dn=65-80mm -7cm

Pionowe  przewodu  podejściowe  do  poszczególnych  grup  przyborów  prowadzone  będą  specjalnie 

przygotowanymi  w  tym  celu  szybami  instalacyjnymi  objętymi  P.B.  Architektura.  Natomiast  poziome 

przewody podejściowe  do  przyborów przewiduje  się  prowadzić  w uprzednio  przygotowanych  bruzdach 

przegród budowlanych. Trasy przebiegu projektowanych instalacji oraz średnice zastosowanych przewodów 

instalacyjnych przedstawiono na rys. nr 1.

Przewody  instalacji  montowane  do  powierzchni  przegród  budowlanych  projektuje  się  prowadzić  

w  sposób  umożliwiający  naturalną  kompensację  wydłużeń  liniowych  wywoływanych  temperaturą 

prowadzonego  nimi  medium.  Dodatkowo  z  uwagi  na  znaczne  długości  odcinków  prostoliniowych 

przewiduje  się  na  tych  przewodach  zabudowę  wykonanych  z  kształtek  instalacyjnych  kompensatorów  

U-kształtowych. Wymiary wymaganych ramion kompensacyjnych, miejsca zabudowy niezbędnych punktów 

stałych podano na rys. nr 1. Punkty stałe przewiduje się zastosować także w połowie wysokości każdego 

z pionowych przewodów podejściowych prowadzonych  wspomnianych powyżej szybach instalacyjnych. 

Do mocowania  przewodów instalacji  do przegród budowlanych  stosować  typowe stalowe zawiesia  

i uchwyty do rur wyposażone w podkładki gumowe przylegające do powierzchni rur na całym obwodzie  

w  punkcie  montażu.  Odległości  pomiędzy  uchwytami  do  mocowania  nie  obciążonych  poziomych 

przewodów miedzianych winna wynosić maksymalnie: 

        średnica przewodu                                             odległość 
                15mm                                                                  1,25m 
                18mm                                                                  1,50m
               22mm                                                                  2,00m
                28mm                                                                  2,25m
                35mm                                                                  2,75m
                42mm                                                                  3,00m 
                54mm                                                                  3,50m
                64mm                                                                  3,75m 
                76,1mm                                                               4,25m
                88,9mm                                                               4,75m

Jeśli  masa przewodów poziomych pomiędzy dwoma uchwytami zostanie podwyższona np. z powodu 

zamontowania kompensatora to podane wyżej odległości między mocowaniami powinny być zmniejszone: 

- dla rur o średnicy ≤22mm o 20%
- dla rur o średnicy ≥28mm o 50%. 

Dla przewodów pionowych rozstaw uchwytów może być większy niż dla nieobciążonych przewodów 

poziomych odpowiednio o: 

- dla rur o średnicy ≤22mm o 30%
- dla rur o średnicy ≥28mm o 10%
Szczególnego rodzaju mocowania wymaga armatura montowana na rurociągach. Zastosowane w tym 

celu  uchwyty montażowe powinny zapewnić  obustronne  usztywnienie  tak, aby siły powstające  np.  przy 

obsłudze tej armatury były przenoszone na wspornik uchwytu a nie na rurociąg.
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W miejscach przejść poziomych rurociągów instalacji  przez przegrody budowlane należy zastosować 

tuleje ochronne o średnicy większej co najmniej o jedną dymensję od średnicy rurociągu przewodowego. 

Wyjątkiem od tej  zasady będzie  przejście  przedmiotowych  rurociągów prze  ścianę  pomiędzy kotłownią 

pom. 1/47 a pomieszczeniem salki do ćwiczeń pom. 1/46.  Ściana ta stanowi bowiem ścianę  oddzielenia 

przeciwpożarowego a sposób wykonania omawianych przez ta przegrodę przejść określono szczegółowo  

w stanowiącym odrębne opracowanie P.B. Technologia wodnej kotłowni niskotemperaturowej w budynku 

hali sportowej.

Zgodnie  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  

21  kwietnia  2006r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  

i  terenów (Dz. U Nr 80, poz 563:2003) w budynku rozpatrywanej  hali  sportowej  projektuje  się montaż 

czterech  hydrantów p.poż. HP25. Każdy z hydrantów spełniających  wymagania PN-EN 671 montowany 

będzie w szafce do zawieszania na ścianie, przystosowanej do umieszczenia w niej węża o długości 30m. 

Przewiduje  się  w  tym  celu  zastosować  hydranty  o  oznaczeniu  PN-EN  671-1(Z-25/30)  i  wymiarach; 

wysokość 650mm, szerokość 700mm, głębokość 250mm a pochodzących z oferty firmy Supron3 Sp. z o.o. 

Warszawa.  Zasięg w poziomie każdego z w/w hydrantów uwzględniając  efektywny zasięg rzutu prądów 

gaśniczych w tego co rozpatrywany obiekt budynkach w wysokości 120m wynosi 40m. 

Właściwości hydrauliczne zastosowanych hydrantów z prądownicą hydrantową typu PWh-25

ciśnieni

e

wydajność Efektywny zasięg rzutu strumienia wody
Strumień 

rozproszony 
wąż 30m

Strumień 
zwarty 

wąż 30m

Strumień 
rozproszony 
+ wąż 30m

Strumień zwarty 
+ wąż 30m

Średnica równoważna 10mm
(współczynnik K) 0,2MPa 61dm3/min 60dm3/min 4,5m 11,8m

Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1m licząc od poziomu 

podłogi w miejscu zainstalowania hydrantu.  Miejsca lokalizacji  hydrantów p.poż. przedstawiono na rys.  

nr  1.  Projektowana  instalacja  wody  zimnej  zapewni  możliwość  jednoczesnej  pracy  dwóch  sąsiednich 

hydrantów, przewidywanych niniejszym opracowaniem. 

Na  rurociągu  przyłącza  wodociągowego  w  specjalnie  wydzielonym  w  kubaturze  budynku  hali 

sportowej  pomieszczeniu  technicznym  pom.  1/14  przewiduje  się  montaż  układu  pomiarowego  wraz  z 

niezbędną armaturą odcinająco-zabezpieczającą. Jako urządzenie pomiarowe zużycia wody przewiduje się 

zastosowanie  wodomierza  sprzężonego typu  MWN/JS  50/2,5-S dn=50mm.  Szczegółową charakterystykę 

techniczna tego elementu podano w pkt. 6.4. Wysokość montażu układu pomiarowego winna zawierać się 

w przedziale  0,4-1,0m licząc  od  poziomu podłogi  pomieszczenia.  Zabudowę  zestawu  wodomierzowego 

wykonać zgodnie z PN-B-10720:1998. Za drugim zaworem odcinającym omawianego układu pomiarowego 

(licząc  zgodnie  z  kierunkiem  przepływu  wody)  zgodnie  z  PN-EN-1717:2003  przewiduje  się  montaż 

antyskażeniowego  zaworu  zwrotnego.  Projektuje  się  w  tym  celu  zastosowanie  zawory  typu  EA246 

dn=656mm  z  oferty  firmy  Danfoss  Sp.  z  o.o.  Dodatkowo  za  wspomnianym  powyżej  elementem  na 
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odgałęzieniu  głównego  przewodu  wody  zimnej  planuje  się  montaż  zaworu  spustowego  dn=15mm 

umożliwiającego spust wody z głównej części instalacji wodociągowej. 

Zgodnie z wymaganiami cytowanego wcześniej  rozporządzenia MSWiA rurociąg objętego odrębnym 

opracowaniem przyłącza wodociągowego wykonanego z rur PE prowadzony w pomieszczeniu zabudowy 

układu pomiarowego zużycia wody (odcinek o długości ok. 1,0m) winien być obudowany ze wszystkich 

stron osłonami o klasie  odporności  ogniowej  co najmniej  EI60. Do wykonania przedmiotowej  obudowy 

przewiduje  się  zastosować  płyty  CONLIT150  o  grubości  min.  40mm lub  kształtki  typu  CONLIT Pipe 

Section o grubości j.w. Producentem zaproponowanych powyżej materiałów jest firma Rockwool Polska  

Sp. z o.o. Cigacice. 

Źródłem c.w.u. dla ogółu przyborów zabudowanych w budynku będzie wbudowana do budynku hali 

sportowej niskotemperaturowa kotłownia wodna. 

Na  podejściach  do  poszczególnych  grup  przyborów  projektuje  się  montaż  armatury  odcinającej 

wykorzystując w tym celu gwintowane kulowe kurki do wody. W przypadku każdego z odgałęzień instalacji 

cyrkulacji c.w.u. planuje się natomiast montaż wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych 

typ[u  MTCV15  dn=15mm wersja  C  wraz  z  niezbędnym  ich  osprzętem  pochodzących  z  oferty  firmy 

Danfoss. Zakres regulacji zaworu 35-65°C. Nastawa fabryczna temperatury 50°C. Nastawa projektowana 55

°C.  Zadaniem  tego  elementu  uzbrojenia  przewodów  cyrkulacyjnych  będzie  termiczne  równoważenie 

instancji  –  zapewnienie  właściwych  przepływów  wody  w  poszczególnych  fragmentach  przedmiotowej 

instalacji . Zawory te w powiązaniu z stosownym rejestratorem temperatur typu CCR2 z funkcją nadzoru 

umożliwią przeprowadzenie w sposób zautomatyzowany i w pełni zoptymalizowany dezynfekcji termicznej 

instalacji  c.w.u. wodą o temperaturze nie niższej  niż 70°C. Omawiany system zapewni także monitoring 

temperatury wody. Poniżej podano oznaczenia katalogowe omawianej armatury:

- wielofunkcyjny zawór termostatyczny typ MTCV15 dn=15mm  nr. kat 003Z0515

- złączki montażowe z zaworami kulowymi pod klucz nimbusowy do zaworu j.w  nr. kat 003Z12027 

- adapter napędu typ TWA-A nr. kat 003Z1022

- napęd termiczny z czujnikiem temperatury – zestaw TWA-A NC/ESMB 24V  nr. kat 00Z1043

- uchwyt do czujnika ESMB  nr. kat 003Z1024 

Dodatkowe elementy systemu dezynfekcji firmy Danfoss:

- rejestrator temperatur z funkcją nadzoru typ CCR2  nr. kat 003Z3850

- czujnik powierzchniowy (S0)  z kablem długości 2m  nr. kat 087N0011 

Jako  zabezpieczenie  przeciwpopażeniowe  na  przewodach  wodociągowych  przed  poszczególnymi 

przyborami lub ich grupami przewidziano zastosowanie mieszaczy termostatycznych firmy Delabie. Każdy 

z mieszaczy wraz z niezbędną armaturą w tym regulatorami ciśnienia przewiduje się montować w szybach 

instalacyjnych  objętych  P.B.  Architektura.  Miejsca  zabudowy  mieszaczy,  ich  typ,  wielkość,  rodzaje 

regulatorów ciśnienia oraz schematy montażowe przedstawiono na rys. nr 1.
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W  porozumieniu  z  Inwestorem  obiektu  jako  armaturę  czerpalną  przy  poszczególnych  przyborach 

przewidziano  zastosowania  armatury  czasowej.  Planuje  się  zastosowanie  armatury  firmy  Delabie.  

W przypadku armatury montowanej przy natryskach i umywalkach projektuje się armaturę przystosowaną 

do wody zmieszanej.  Szczegółową specyfikację  tego osprzętu  instalacji  podano na rys.  nr  1.  Krajowym 

dystrybutorem armatury firmy Delabie jest firma Jak, Biuro Handlowe Warszawa ul. Poznańska. Natomiast 

omawiane powyżej regulatory ciśnienia firmy Socla pochodzą z oferty firmy Danfoss. Ostatnia z w/w firm 

jest także dostawcą zaproponowanych zwrotnych zaworów antyskażeniowych typu HA216 których montaż 

projektuje się na każdym z zastosowanych w rozpatrywanym obiekcie zaworze czerpalnym ze złączką do 

węża. Wyposażenie instalacji  wodociągowych w armaturę montowaną w pomieszczeniu kotłowni  objęto 

stanowiącym odrębne opracowanie P.B. Technologia wodnej kotłowni niskotemperaturowej w budynku hali 

sportowej.

Po wykonaniu całości instalacji wodociągowych należy jej przepłukać a następnie poddać ciśnieniowej 

próbie szczelności. Badane instalacje należy napełnić wodą, dokładnie odpowietrzyć a następnie sprawdzić 

stan wszystkich połączeń. Po oględzinach zewnętrznych instalacje poddać próbie podwyższonego ciśnienia 

o  wysokości  p=0,9MPa.  Instalacje  można  uznać  za  szczelne  jeżeli  po  20  minutach  trwania  próby nie 

stwierdzony zostanie  spadek  ciśnienia  na  manometrze  kontrolnym.  Instalację  c.w.u.,  cyrkulacji  i  wody 

zmieszanej należy dodatkowo poddać tzw. próbie na „gorąco” pod ciśnieniem wodociągowy sprawdzając 

jednocześnie  zdolność rurociągów instalacji  do kompensacji  wydłużeń termicznych przewodów. Badanie 

przeprowadzić  po  30  minutach  od  napełnienia  przedmiotowych  instalacji  ciepłą  wodą.  Po  uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób rurociągi instalacji wodociągowych izolować termicznie stosując w tym celu 

fabrycznie  przygotowane  otuliny  np.  otuliny  z  pianki  poliuretanowej  Thermaflex  FRZ.  Zgodnie  

z  PN-B-02421:2000  minimalna  grubość  warstwy izolacji  termicznej  z  materiału  charakteryzującego  się 

współczynnikiem  przewodzenia  ciepła  w  temperaturze  40°C,  równym  0,035W/(mxK),  montowanej  na 

przewodach  c.w.u,  cyrkulacji  i  wody  zmieszanej  instalowanych  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  

z temperaturą obliczeniową ti≥12°C w przypadku temperatury przesyłanego medium na poziomie do 95°C 

(uwzględniono dezynfekcję termiczną instalacji c.w.u) wynosi:

średnica nominalna rurociągu                          grubość warstwy izolacji

             ≤25mm                                                                20mm

            32-40mm                                                              25mm

Izolacji  termicznej winny podlegać także rurociągi  wody zimnej.  W tym przypadku grubość użytych 

otulin powinna wynosić:

-rurociągi prowadzone w przestrzeni lub nad pomieszczeniami natrysków i szatni – min. 20mm

- rurociągi prowadzone w przestrzeni lub nad pozostałymi pomieszczeniami min. 9mm 

- rurociągi prowadzone w bruzdach min. 6mm
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3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Całość  ścieków  socjalno-bytowych  z  budynku  hali  sportowej  w  tym  schłodzonych  odpływów 

technologicznych  z  kotłowni  rozpatrywanego  obiektu  przewiduj  się  odprowadzić  do  stanowiącej  ich 

odbiornik  istniejącej  podciśnieniowej  sieci  kanalizacyjnej.  Rurociągi  połączeniowe  pomiędzy  instalacją 

kanalizacyjną  a wspomnianym powyżej  odbiornikiem objęte  są odrębnym opracowaniem P.B. Przyłączy 

wod-kan.

Wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  projektuje  się  wykonać  z  kanalizacyjnych  rur  i  kształtek 

kielichowych PCV łączonych  na wcisk z uszczelką typu wargowego.  Każdy z pionów kanalizacyjnych  

w najniższej jego części (nad posadzką) wyposażyć w czyszczak z zamykaną szczelnie jego pokrywą. Górną 

część  pionów  przechodzących  w  przewody  wentylacyjne  przewiduje  się  w  zależności  od  miejsca  ich 

lokalizacji w obiekcie, wyprowadzić bezpośrednio ponad dach lub połączyć z innymi pionami przewodami 

zbiorczej  wentylacji  głównej.  W  każdym  z  w/w  przypadków  zakończenie  przewodu  wentylacyjnego 

stanowić  będzie  rura  wywiewna.  Rodzaj  zastosowanego  rozwiązania  przedstawiono  na  rys.  nr  1  oraz 

rozwinięciach instalacji rys. nr2, 3.

Jako wpusty kanalizacyjne przewiduje się zastosowanie  zasyfonowanych wpustów o średnicy króćca 

odpływowego d=100mm. Uwzględniając standard budynku zaleca się zastosowanie wpustów wyposażonych 

w część pokrywową wpustów wykonaną ze stali  nierdzewnej.  Miejsca  lokalizacji  ogółu projektowanych 

wpustów objętych niniejszym opracowaniem przedstawiono na rzycie przyziemia. Rys. nr 1. Piony instalacji 

w zależności od miejsca ich lokalizacji przewiduje się prowadzić:

- w szybach instalacyjnych (piony P1-P10, P15)

- po powierzchni przegród budowlanych (piony P11-P14, P16-P22, P23-P24)

- w bruzdach w/w przegród (piony P21, P25) 

Rurociągi podejść odpływowych od poszczególnych przyborów lub ich grup montować w bruzdach. 

Minimalny  spadek  rurociągów  podejść  powinien  wynosić  co  najmniej  2%.  Miejsca  lokalizacji  pionów 

kanalizacyjnych,  trasy prowadzenia  podposadzkowych przewodów odpływowych  przedstawiono  na rys.  

nr  1.  Natomiast  głębokość  ułożenia  ostatnich  z  powyżej  wymienionych  rurociągów  kanalizacyjnych 

zamieszczono na rozwinięciach  rys. nr 2, 3. W miejscach przejść  przewodów odpływowych przez ściany 

fundamentowe  budynku  lub  ich  prowadzenia  pod  tymi  elementami  konstrukcyjnymi  na  omawianych 

przewodach zastosować stalowe rury ochronne.  Przedmiotowe fragmenty tych  przewodów umieszczone  

w rurach  ochronnych  wyposażyć w płozy ślizgowe z  tworzywa  sztucznego.  Do zamknięcia  przestrzeni 

pomiędzy rurami ochronnymi a prowadzonymi w nich rurociągami przewodowymi zastosować manszety do 

przepustów.  Miejsca  zabudowy  przedmiotowych  rur  ochronnych  przedstawiono  na  rzucie  przyziemia 

budynku oraz rozwinięciach instalacji.

Po  wykonaniu  całości  instalacji  kanalizacyjnej  należy  poddać  ją  próbie  szczelności.  Przewody 

podejściowe oraz piony podlegają  sprawdzeniu na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
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wody. Szczelność poziomych przewodów odpływowych sprawdzić natomiast po napełnieniu ich wodą do 

poziomu powyżej kolan łączących pion z poziomem. Wynik tego badania należy uznać za pozytywny, jeżeli 

poziom wody w badanych poziomych przewodach odpływowych nie obniży się w czasie 30 minut trwania 

próby.  Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  prób  podposadzkowe  przewody  instalacji  należy  zasypać 

staranie  zagęszczając  materiał  zasypki.  Natomiast  rurociągi  podejść  i  piony  prowadzone  w  bruzdach 

obmurować a piony prowadzone po powierzchni  przegród obudować.  Prowadzony na zewnątrz budynku 

odcinek  poziomego  przewodu  odpływowego  z  pomieszczenia  kotłowni  należy  zaizolować  warstwa 

keramzytu  o grubości  30cm z nakryciem jej  warstwą folii  PE. Dodatkowo w celu zabezpieczenia  przed 

bezpośrednim kontaktem omawianej  warstwy izolacji  termicznej  z rurociągiem przewodowym  nad w/w 

fragmentem przewodu zastosować wspomnianą warstwę folii PE. 

4.0. Wytyczne branżowe
4.1. Branża budowlana

1. Przewidzieć  w  przegrodach  budowlanych  obiektu  otwory  dla  przeprowadzenia   poziomych 

rurociągów  omawianych  instalacji.  Wymiary  tych  otworów  winny  zapewniać  zastosowanie  na 

przewodach  tuleji  ochronnych  o  średnicy  większej  co  najmniej  o  jedną  dymensję  od  średnicy 

rurociągów  przewodowych.  Projektując  w/w  otwory  w  ścianie  oddzielenia  przeciwpożarowego 

pomiędzy pom. 1/46  i  pom. 1/47  należy uwzględnić  zapisy pkt.  4.5.  P.B.  Technologia  wodnej 

kotłowni niskotemperaturowej w budynku hali sportowej, stanowiącego odrębne opracowanie.

2. Przewidzieć  w  przegrodach  budowlanych  bruzdy  dla  przeprowadzenia  w  nich  podejść 

kanalizacyjnych  (d=50-75mm),  podejść  wodociągowych  (max.  d=54mm)  oraz  pionów 

kanalizacyjnych oznaczonych na rys. nr 1 jako P21, P25. 

      Minimalne wymiary bruzd dla pionów kanalizacyjnych d=110mm wynoszą 20x20cm. 

      Minimalne wymiary bruzd dla podejść kanalizacyjnych:
       średnica przewodu                           wymiary 
             d=50mm                                     10x10cm
             d=75mm                                     15x15cm

      Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termicznie przewodów instalacji wody zmieszanej: 
       średnica przewodu                           wymiary 
             d=15mm                                     55x55mm
             d=18mm                                     60x60mm 
             d=22mm                                     80x80mm

      Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termicznie przewodów instalacji wody zimnej: 
       średnica przewodu                           wymiary 
             d=35mm                                     70x70mm
             d=54mm                                     90x90mm 

3. Zaprojektować obudowy pionów kanalizacyjnych oznaczonych na rys.  nr 1 jako P11-P414, P16-

P20, P22-P24. Dla pozostałych pionów (poza w/w) przewidzieć stosowne szyby instalacyjne o min. 

wymiarach 0,2x0,25m.
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4. Przewidzieć w miejscach montażu mieszaczy termostatycznych szyby instalacyjne o wymiarach  

min. 0,4x0,3m.

5.  Przewidzieć  na  wysokości  montażu  pokryw  czyszczaków  pionów  kanalizacyjnych  drzwiczki 

rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m 

6. W obudowie szybów instalacyjnych stanowiących miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych 

na wysokości ok. 1,2m nas podłogą przewidzieć drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,4x0,4m 

7. Zapewnić dostęp do całości armatury montowanej na prowadzonych w przestrzeni międzystropowej 

rurociągach instalacji cyrkulacji. Miejsca zabudowy tej armatury wg. dyspozycji rys. nr 1.

4.2. Branża elektryczna

1. Zaprojektować okablowanie i zasilanie w energię elektryczną systemu dezynfekcji instalacji c.w.u. 

zgodnie  z  dyspozycjami  instrukcji  montażowej  rejestratora  CCR2.  Specyfikację  objętych 

niniejszym  opracowaniem  elementów  składowych  omawianego  systemu  podano  w  pkt.  3.1. 

Przedmiotowy system poza wymienionymi tam elementami winien uwzględniać: 

      -  transformator  (rejestrator  CCR2 zasilany jest  napięciem  24V prądu  przemiennego  50Hz)  

         (zalecany transformator nie mniejszy niż 50VA, 24V A.C)

      -  szafę sterowniczą z szyną „DIN rail” o szerokości 35mm 

      Rejestrator  CCR2 pracować  będzie  jako niezależny sterownik  (wymagany czujnik  S0):  brak  

      połączenia  ze źródłem ciepła,  całkowity czas dezynfekcji  podawany jest  przez obsługę,  a po  

      dezynfekcji temperatura zmniejszana ręcznie Miejsce zabudowy zaworów MTCV wg. dyspozycji  

      rys. nr 1. Zabudowa rejestratora CCR2 w pomieszczeniu kotłowni w rejonie rozdzielni elektrycznej

2. Instalacje wodociągowe wykonane z rur miedzianych oraz metalowe przybory sanitarne w instalacji 

kanalizacyjnej  należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi o których mowa § 183 

ust.  1 pkt.  7 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r.  (Dz. U. Nr 75,  

poz. 690 z późń. zm). 

3. Instalację wodociągową należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym zgodnie 

z PN dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych

5.0. Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z niniejszym opracowaniem, "Warunkami technicznymi  wykonania  

i  odbioru  robót  budowlano-montażowych"  tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  Wytycznymi 

dotyczącymi  instalacji  rur  z rur  miedzianych  wydanymi  przez COBRTI INSTAL Warszawa 1993r.  oraz 

"Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw sztucznych"  wyd.  PKTSGGiK 

Warszawa 1994r."

                                                                                                                Opracował

                                                                                                 mgr inż. Andrzej Lewandowski
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6.0. Obliczenia
6.1. Określenie zapotrzebowania wody 
6.1.1. Potrzeby sanitarno-higieniczne

- obliczeniowa ilość osób 3 grupy po 28 osób/lekcję, zajęcia

- liczba lekcji/zajęć w skali doby 8

- obliczeniowa liczba osób korzystających z natrysków n1=376osób

- obliczeniowa liczba osób korzystających z umywalek n2=296osób

- jednostkowe zapotrzebowanie wody przy korzystaniu z natrysku qjn1=60dm3/os

- jednostkowe zapotrzebowanie wody przy korzystaniu z umywalki qjn2=30dm3/os

Qdśr = n1 x qjn1 + n2 x qjn2 = 376x60 + 296x30 = 31440dm3/d = 31,44m3/d

Qdmax = Qdśr x Nd =  31,44 x 1,3 = 40,87m3/d

Qhmax = 
24
maxQd  x Nh = 

24
87,40  x 3,0 = 5,11 m3/h

6.1.2. Wewnętrzna instalacja p.poż

Zgodnie z Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U Nr 80, poz. 563) w budynku hali 

sportowej (budynek niski, kategoria zagrożenia ZLI) przewiduje się zastosowanie hydrantów p.poż HP25. 

Uwzględniając jednoczesna pracę dwóch hydrantów obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla wewnętrznego 

gaszenia pożaru wynosi qwp.poż=2x1,0dm3/s = 2,0dm3/s = 7,20m3/h

6.2. Obliczeniowy sekundowy przepływ wody w instalacji c.w.u.

Przybór ilość Przepływ 
podstawowy

dm3/s

Sumaryczny przepływ 
podstawowy

dm3/s

Współczynnik jednoczesności

Y

natrysk 12 0,20 2,40 Y=
1

2
−X

umywalka 24 0,10 2,40 Y=
1

2
−X

Razem przepływ 
teoretyczny q=4,80x

136
2

−
=1,62dm3/s
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6.3. Obliczeniowy sekundowy przepływ wody w instalacji wody zimnej

a) potrzeby sanitarno-higieniczne

Przybór ilość Przepływ 
podstawowy

dm3/s

Sumaryczny 
przepływ 

podstawowy
dm3/s

Przepływ 
skorygowany 

dm3/s

Współczynnik jednoczesności

Y

WC 16 1,50 - 4,50
-

pisuar 4 0,15 0,60 - Y=
1

2
−X

natrysk 12 0,20 2,40 - Y=
1

2
−X

umywalka 24 0,10 2,40 - Y=
1

2
−X

Razem przepływ teoretyczny q=4,50 + 5,40 x
140

2
−

=6,23dm3/s

Ogółem Q=6,23 + 1,62 = 7,85dm3/s

b) potrzeby wewnętrznej instalacji p.poż 

qp.poż = 2 x 1,0 = 2,00dm3/s

6.4. Dobór wodomierza

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

a) potrzeby sanitarno-higieniczne 

    qw1 = 2 x qwz = 2 x 7,85 = 15,7dm3/s = 56,52m3/h 

b) potrzeby p.poż

    qw2 = 2 x qwp.poż = 2 x 2,0 = 4,0dm3/s = 14,40m3/h 

Przyjęto wodomierz sprzężony o następującej charakterystyce:

- typ MWN/JS 50/2,5-S
- średnica nominalna dn=50mm
- nominalny strumień objętości qp=15m3/h

- maksymalny strumień objętości qs=70m3/h

- maksymalny roboczy strumień objętości 35m3/h
- pośredni strumień objętości qt=3m3/h

- minimalny strumień objętości qmin=0,05m3/h

- próg rozruchu 0,015m3/h
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- masa 17,6kg 
- opór przepływu dla warunków obliczeniowych q=7,85dm3/s   ∆p=4,0mH2O 
Producent: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Poznań

6.5. Bilans ścieków sanitarnych

Qdśr = 31,44m3/d

Qdmax = 40,87m3/d

Qhmax =  5,11 m3/h

      Uwaga: Wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji  wodociągowych oraz obliczeniowego strumienia  

                     wody krążącej w instalacji cyrkulacji c.w.u. zamieszczono w egz. archiwalnym.
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