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I.
1.

Dane ogólne

1.1

Inwestor

CZĘŚĆ OPISOWA

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Powiat Poznański w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18.

1.2

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora dla PERSPEKTYWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. w Krakowie ul. Salwatorska 14/102.

1.3

Zakres projektu

Zakresem niniejszego projektu objęto Projekt Wykonawczy instalacji
wod-kan w przebudowywanym budynku Internatu Zespołu Szkół
im. Wodziczki w Mosinie oraz przebudowywanej części budynku na
Zespół Rewalidacji (Budynek Stołówki i Łącznik z kotłownią).

1.4

Materiały wyjściowe do opracowania

- Podkłady architektoniczne
- Projekt drogowy
- Projekt budowlany
- Wizje lokalne
- Program funkcjonalno-uŜytkowy zadania
- Uzgodnienia z inwestorem
- Materiały archiwalne

2.

Opis rozwiązania projektowego

2.1

Sieć kanalizacji deszczowej

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV o jednolitej strukturze
ścianki ø200x5,9mm. Na trasie zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
rewizyjne z kręgów ø1000mm z betonu C35/45. Studnie od góry zakończyć
kręgiem konicznym (zwęŜkowym) ø1000/625mm przykrytym włazem typu
cięŜkiego na 40T, Ŝeliwnym z wypełnieniem betonem, wentylowanym.
W studni zamontować stopnie z pręta stalowego w otulinie tworzywowej.
Do sieci kanalizacyjnej projektowanej i istniejącej wprowadzić wpusty z
osadnikiem ø500mm wg projektu drogowego (szt. 5). Podłączenia wpustów
rurami PCV ø200x5,9mm w miejscach studzienek lub na trójniki (odnogi).
Sieć układać na podsypce piaskowej grubości 15cm. Zasypkę wykonywać
warstwami po 30cm, ubijając ją ubijakami mechanicznymi i ręcznymi do
uzyskania zagęszczenia 0,98wg Proctora. Po zakończeniu robót
przeprowadzić próbę szczelności sieci i studni zgodnie z normą oraz wykonać
dokumentację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

2.2

Instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (Budynek
Internatu).

Projektuję nową instalację wody zimnej dla całego budynku. Rozprowadzenie
poziomu prowadzić w kanale posadzkowym na parterze.
Część instalacji do pionów hydrantowych wykonać z rur stalowych
ocynkowanych. Dalszą część wraz z podejściami do armatury z rur PEX-c z
wkładką aluminiową. Na doprowadzeniach do sekcji przyborów sanitarnych i
węzłów sanitarnych zaprojektowano zawory odcinające kulowe.
Zaprojektowano armaturę standardową z mieszaczami przy bateriach
sztorcowych (pionowych) firmy KFA Kraków.

Przewody prowadzić w ściankach GK w systemie STG. Podejścia do
umywalek, pisuarów, zlewozmywaków w bruzdach ściennych.
Zawory pisuarowe firmy Schell.
Rury i armaturę włączyć w system połączeń wyrównawczych.
Projektowane instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej włączyć do istniejących
instalacji zmodernizowanych w latach 2005-2006.
Przewiduje się rozbudowę instalacji w związku z modernizacją pokoi
mieszkalnych i węzłów sanitarnych z nimi związanych. Główne ciągi
instalacji ciepłej wody i cyrkulacji pozostają bez zmian. Na odgałęzieniach do
sekcji przyborów sanitarnych zainstalować zawory odcinające kulowe.
Całość instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PEX-c
z wkładką aluminiową z izolacją rur pianką poliuretanową gr. 2cm w płaszczu
z folii PCV. Wodę ciepłą doprowadzić do baterii sztorcowych przy
umywalkach, zlewozmywakach i natryskach. Cyrkulację przewidziano tylko
dla głównych pionów i poziomów ciepłej wody.

2.3

Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej
(Budynek Internatu)

Ze względu na rozbudowę części Budynku o węzły sanitarne przy pokojach
mieszkalnych wykonać naleŜy cały nowy poziom odpływowy prowadzony w
korytarzu. NaleŜy do niego popodłączać istniejące poziomy od sanitariatów
istniejących nie podlegających przebudowie. Węzły sanitarne przy pokojach
mieszkalnych wyposaŜyć w przybory wg wytycznych branŜy
architektonicznej.
Miski ustępowe wykonać jako wiszące w systemie GEBERIT np. Koło Nova.
Umywalki fajansowe z Koła z półnogą. W pomieszczeniach porządkowych
zamontować zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej. Syfony
stalowe przy umywalkach i zlewozmywakach. Odpowietrzenie instalacji
pionami wyprowadzonymi nad dach, zakończonymi rurami wywiewnymi.

Piony wyposaŜyć w rewizje (czyszczaki). Ponadto przewidziano zawory
powietrzne na końcówkach oddalonych od pionów. Instalację wykonać z rur
PCV ø40-150mm. Na trasie poziomu odpływowego prowadzonego w
korytarzu zaprojektowano czyszczaki (rewizje) w posadzce umoŜliwiające
kontrolę (co około 15m). Wpusty podłogowe w łazienkach ø50mm. W
pomieszczeniach łazienek niepełnosprawnych natryski równe z posadzką.

2.4

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (Budynek Rewalidacji).

Zespół Rewalidacji zlokalizowany jest w części piwnicznej Budynku
Stołówki. W chwili obecnej jest to pomieszczenie nieuŜytkowe przez które
przebiegają instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzące do
Internatu, Stołówki i Szkoły.
W pomieszczeniu kotłowni zlokalizowany jest węzeł wodomierzowy i
główne przyłącze wody zimnej do całego kompleksu budynków.
Instalacje prowadzone są w sposób niezorganizowany na róŜnych
wysokościach przez środek pomieszczeń magazynowych itp. W projekcie
przewidziano przełoŜenia istniejących instalacji do Internatu i Stołówki w
sposób pokazany na rysunkach. Przekładane instalacje zostaną obudowane
przy ścianach i sufitach wg projektu architektonicznego.
Projektowane węzły sanitarne zasilić w wodę z istniejących instalacji poprzez
odgałęzienia. Przy wejściu do obiektu przewidziano hydrant ø25mm w
skrzynce hydrantowej, z węŜem giętkim dł. 35m.
Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych ø25mm do hydrantu, a
pozostałe do armatury z rur PEX-c z wkładką aluminiową. Na odgałęzieniach
do sekcji przyborów sanitarnych zainstalować zawory odcinające kulowe.
Instalację ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji izolować pianką poliuretanową
grubości 2cm w płaszczu z folii PCV. Armatura w łazienkach pionowa
(sztorcowa) z mieszaczami np. KFA Kraków.

Podejścia prowadzić w ściankach STG. Miski ustępowe wiszące ze spłuczką
na 3/6 l. Dla instalacji ciepłej wody uŜytkowej zaprojektowano cyrkulację
(główne ciągi).

2.5

Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej (Budynek Rewalidacji).

Projektuję całkowicie nowe instalacje kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniach piwnic. NaleŜy ją wykonać z rur PCV ø40-150mm.
Instalacje odpowietrzyć dwoma pionami wyprowadzonymi nad dach
zakończonymi rurami wywiewnymi. Piony wyposaŜyć w czyszczaki
(rewizje). Pion nr 2 przekuć przez ścianę zewnętrzną i wyprowadzić po
ścianie nad dach. Projektuję miski ustępowe wiszące w ściance GK.
Umywalki fajansowe Sanitech Koło, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
jedno i dwukomorowe z ociekaczem, wpusty podłogowe z rusztem ze stali
nierdzewnej ø50mm, brodziki przy natryskach akrylowe. W natryskach dla
niepełnosprawnych odpływy poprzez wpusty podłogowe ø50mm z rusztem ze
stali nierdzewnej. Instalację wyposaŜyć w czyszczaki umieszczone w
posadzce. Na końcówkach instalacji odległych od pionów zaprojektowano
zawory powietrzne. Ze względu na brak moŜliwości grawitacyjnego odpływu
ścieków z piwnic projektuję przepompownię ścieków sanitarnych. Odpływ do
sieci kanalizacji na terenie obiektu poprzez włączenie rurociągu tłocznego z
rur ø65mm do studzienki rewizyjnej.
Dla przepompowywania ścieków do kanalizacji grawitacyjnej projektuję
przepompownię wg oferty firmy GRUNDFOS Polska Sp. z o.o.
(w załączeniu)
Pompy SEV.65.65.11.50 B 1,1kW 3x400V
Zbiornik pompowni betonowy D=1200mm
Sterownik wewnętrzny (w pomieszczeniu) 3x400V
typ LC 108.400.3.3.7
Łączniki pływakowe szt. 3

Qmax = 47 m3/h
P1 = 1,6kW, P2 = 1,1kW
V = 3x400V – 415V
Hmax = 9,5m
RTŁ = 65PE
RDOPŁYWOWY = 150mm
3.

Uwagi ogólne

- Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych w zakresie
instalacji wod-kan COBTRI „ INSTAL” Warszawa
- Jakiekolwiek odstępstwa od projektu wymagają zgody projektanta w
ramach Nadzoru Autorskiego.
- Wszystkie istniejące instalacje przebiegające przez piwnice Zespołu
Rewalidacji naleŜy zdemontować i przełoŜyć wg projektu.
Do przekładanych głównych ciągów powłączać doprowadzenia wody
zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do Stołówki, Internatu i Szkoły.
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mgr inŜ. Włodzimierz Grzegorczyk

