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Opis techniczny:
do projektu wewnetrznych instalacji wod.~kan., centralnego ogrzewania i wentylacji dla
budynku Swietlicy Wiejskiej w Zielencu dzialki nr 144/15, 144/16 i 144/17. Inwestorem jest
Urzad Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46~034Pokój.

1. Dane o2ólne.
Warunki i zapewnienia:

Warunki i zapewnienia:
~ decyzja o ustaleniu lokalizacjiinwestycjicelu publicznegowydana przez Wójta Gminy
Pokój z dnia 2008~07~15,

~ zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociagowej
wydane przez Zaklad Wodociagów i Uslug Komunalnych EKOWOD,
~ zapewnienieodbiorusciekówsanitarnychze zbiornikawybieralnegowydaneprzez Zaklad
Wodociagów i Uslug Komunalnych EKOWOD w Namyslowie.

2. Instalacia wody zimnei. cieplei i cvrkulacii.

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji projektuje sie z rur miedzianych o
polaczeniach lutowanych. Dla instalacji wody zimnej projektuje sie nastepujace srednice
przewodów ~18 i 22. Rury te przystosowane sa do pracy na cisnienie PN 6. Rozprowadzenie
przewodów rozdzielczych w posadzce w warstwie izolacyjnej. Na poszczególnych
odgalezieniach zabudowac zawory odcinajace kulowe. Przewody wody zimnej i cieplej
zakonczyc na wysokosci podlaczenia armatury czerpanej. Podejscia do armatury czerpalnej
prowadzic w bruzdach sciennych. W przypadku armatury stojacej (zabudowanej w gotowych
urzadzeniach) przewiduje sie podlaczenia przewodami elastycznymi z zaworami
odcinajacymi na podejsciu. Calosc przewodów po wykonaniu próby szczelnosci zaizolowac.
W przypadku przewodów wody cieplej i cyrkulacji wykonac izolacje termiczna natomiast dla
wody zimnej izolacje zapobiegajaca wykraplaniu sie pary wodnej. Projektowane otuliny
oprócz izolacji spelniac beda zadania stref kompensacyjnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac w rurach oslonowych o
srednice wiekszych od srednicy przewodu instalacyjnego

Zródlem ciepla bedzie podgrzewacz zasobnikowy cieplej wody firmy Galmet typ
SGW 200 o pojemnosci V=200 l zabudowany w pomieszczeniu kotlowni. Wykonanie
podgrzewacza: ocieplony z zewnetrznym plaszczem metalowym. Zgodnie z warunkami
technicznymi przewiduje sie dezynfekcje termiczna instalacji c.c.w. podczas czasowego
(okresowego) podniesienia temperatury do min. 70°C w podgrzewaczu poprzez odpowiednie
ustawienia na regulatorze ukladu ladujacego - jesli regulator kotlowy nie bedzie posiadal
takiej funkcji nalezy wykonywac to poprzez reczna zmiane nastaw srednio raz w miesiacu.
Dla zapewnienia cyrkulacji cieplej wody nalezy zabudowac pompe LFP Leszno typ 20 PWr
15C.Za pompa przewiduje sie zawór zwrotny natomiast przed i za zawory odcinajace kulowe
- umozliwiajace jej demontaz. Sterowania pompy cyrkulacyjnej poprzez zegar czasowy np.
firmy Theben typ 608 Top. Nastawy na zegarze ustalic w zaleznosci od czestotliwosci
korzystania z obiektu.

3. Kanalizacia sanitarna.

Glówne przewody rozprowadzajace kanalizacji sanitarnej prowadzic pod posadzka
przyziemia z minimalnym przykryciem 30 cm do wierzchu rury. Przewody kanalizacyjne
projektuje sie z rur PVC typ S o polaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa. Podejscia
pionowe projektuje sie prowadzic w bruzdach sciennych lub obudowane plytami GK. U
podstawy wszystkich pionów odpowietrzajacych zabudowac na posadzka trójniki rewizyjne z
mozliwoscia dostepu. Wpusty podlogowe w pomieszczeniach gdzie sa wymagane stosowac
jako rozwiazania systemowe (wpust podlogowy z blokada antyzapachowa HL 90 Pr z
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zestawem izolacyjnym HL 83M i elementem nadbudowy HL 340N finny HL Hutterer).
Wentylacja pionów wyprowadzona ponad dach i zakonczona rurami wywiewnymi.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów sciennych do projektowanej kanalizacji
sanitarnej poprzez syfon skroplin typ HL 136N.

Odprowadzenie scieków ze studni schladzajacej w pomieszczeniu kotlowni
przewodem przelewowym (zgodnie z czescia rysunkowa), dopuszcza sie zabudowe w
kotlowni pompy skrzydelkowej. W obrebie kotlowni przewiduje sie odprowadzenie scieków z
wylotów zaworu bezpieczenstwa przy podgrzewaczu cieplej wody (nad zlew techniczny),
odprowadzenie skroplin z komina ceramicznego, rury przelewowej i sygnalizacyjnej naczynia
wzbiorczego oraz wpustu podlogowego. Studzienke schladzajaca przykryc krata typu Wema
na ruszcie metalowym.

4. Instalacia centralnee:o oe:rzewania.

Instalacje projektuje z rur PE-XC wielowarstwowych o polaczeniach zaciskowych.
Srednice przewodów podano w czesci rysunkowej ( dla rur wielowarstwowyh podano
srednice zewnetrzna). Rozprowadzenie glównych przewodów w posadzce. Podejscia do
grzejników wykonac w fonnie odsadzek. Odpowietrzenie poszczególnych czesci instalacji
mozna wykonac poprzez zawory odpowietrzajace przygrzejnikowe natomiast odpowietrzenie
calej instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zabudowane w najwyzszych punktach
instalacji. Przed odpowietrznikami zabudowac zawory odcinajace kulowe. Odwodnienie
instalacji projektuje sie w kotlowni przez kurki spustowe przy rozdzielaczach (poprzez
wtloczenie sprezonego powietrza do instalacji). Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy wykonac
próbe szczelnosci instalacji c.o. wg obowiazujacych przepisów w pierwszej kolejnosci na
zimno i nastepnie na cieplo. Calosc przewodów zarówno w poziomach i pionach zaizolowac
tennicznie piankami z PE pelniacymi równiez funkcje stref kompensacyjnych.

Srednice przewodów, nastawy wstepne zaworów tennoregulacyjnych i ich srednice
pokazano w czesci rysunkowej opracowania. W trakcie prowadzenia przewodów PE-Xc
wielowarstowych ze wzgledu na ich stosunkowo duza wydluzalnosc cieplna nalezy
przewidziec mozliwosc ich kompensacji najlepiej poprzez samokompensacje. Graniczna
dlugosc odcinków przewodów miedzianych nie wymagajacych kompensacji wynosi Imax=5
m. Rozstaw uchwytów przesuwnych oraz sposób wykonania kompensacji wg Wytycznych
Technicznych producenta syetemu firmy TeCe. W ponizszej tabeli przedstawiono rozstaw
uchwytów przesuwnych dla srednic od 12 do 25 mm. W czesci rysunkowej zlokalizowano
miejsca lokalizacji punktów stalych i kompensatorów U-ksztaltowych wzglednie
mieszkowych.

. uch
1,0
1,15
1,30

m.Srednica
16
20
25

Dla ogrzewania poszczególnych pomieszczen nalezy zabudowac grzejniki stalowe
panelowe z zasilaniem dolnym tzw VK. W projekcie dobrano grzejniki finny VNH typ
CosmoNovajako najlepsze z dostepnych na rynku ze stosunkowo atrakcyjna cena). Wszystkie
grzejniki posiadaja wbudowany zawór odpowietrzajacy. Grzejniki w wiekszosci projektuje sie
zabudowywac pod oknami jedynie w nielicznych przypadkach na scianach wewnetrznych.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac w rurach oslonowych o srednice
wiekszych od srednicy przewodu instalacyjnego.

5. Kotlownia na paliwo stale.
5.1. Dobór wielkosci kotla.
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Dla potrzeb grzewczych projektuje sie kociol stalowy finny HEF typ EKOPLDS D o
mocy Q=25 kW. Kociol EKO-PLDS "D" to ekonomiczne i komfortowe zródlo ciepla dla
budynku. Dla jeszcze wiekszej wygody uzytkownika kociol obok paleniska retortowego
posiada dodatkowe palenisko rusztowe umozliwiajac prace w sytuacjach awaryjnych
zwiazanych z dluzsza przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria palnika retortowego
lub podajnika slimakowego. Kociol typu EKO-PLDS UNIWERSALNY uzyskal swiadectwo
ekologiczne i osiaga sprawnosc na poziomie od 82 do 87,8%.

5.2. Uklad zabezDieczenia kotla i instalacii c.o.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ
A o pojemnosci Vc=12,2 l i zlokalizowano je pod stropem poddasza nieuzytkowego. Do
naczynia projektuje sie doprowadzic rure wzbiorcza -bezpieczenstwa ~ 25 mm oraz
przelewowa do projektowanego w kotlowni zlewu ~ 25 mm oraz sygnalizacyjna~ 15.
Naczynie na poddaszu zaizolowac tennicznie.

5.3. POmDYcyrkulacyine.

Dla cyrkulacji wody grzewczej w ukladach nastepujacych obiegów projektuje SIe
pompy:
· obieg ogrzewania - pompa LFP Leszno typ 25 POr 30e,
· obieg ladowania podgrzewacza c.w. - pompa LFP Leszno typ 25 POr 40A,
· obieg wentylacji - pompa LFP Leszno typ 25 POr 30e,
. pompa cyrkulacyjna c.w. 20 PWr 15e.

5.4. Filtroodmulnik.

Na przewodzie powrotnym do kotla projektuje sie filtroodmulnik magnetyczny finny
Tennen z Wroclawia typ TerFOM 32 przeznaczony do zatrzymywania zanieczyszczen w
postaci stalej unoszonych przez wode grzewcza.

5.5. OdDrowadzenie sDalin.

Dla odprowadzenia spalin projektuje sie zabudowanie komina murowanego o
przekroju 20x20 cm czopuchem ~ 140/200. D podstawy komina zabudowac trójnik rewizyjny
oraz odskraplacz.

5.6. Uklad sterowania kotlem.

Kompleksowe sterowanie praca wentylatora, podajnika, pompa eo z mozliwoscia
podlaczenia nadrzednego sterownika pokojowego, pompa ladujaca ewu i obiegu wentylacji.
Bezpieczenstwo zapewnia bezpiecznik STB odcinajacy doplyw pradu i wygaszajacy powoli
kociol.
5.7. Przewody i izolacia termiczna.

Wszystkie przewody w kotlowni na odcinku od pieca do rozdzielacza oraz do
podgrzewacz c.w. i nagrzewnicy wentylacyjnej wykonac z rur stalowych o polaczeniach
spawanych. Po wykonaniu prób szczelnosci przewody zabezpieczyc antykorozyjnie a
nastepnie zaizolowac izolacja tenniczna z welny mineralnej i zabezpieczyc plaszczem z
blachy aluminiowej.

5.8. Wentvlacia nawiewna-WYWiewnakotlowni.

Wentylacje pomieszczenia kotlowni projektuje sie nawiewno-wywiewna grawitacyjna.
Dla wywiewu projektuje sie wykorzystac kanal wywiewny 14x14 cm zgodnie z

projektem architektoniczno-konstrukcyjnym.
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Dla nawiewu projektuje sie kanal typu Z o wymiarach 20xlO cm w scianie
zewnetrznej budynku. Kanal na wlocie i wylocie uzbrojony bedzie siatka. Kanaly zakonczyc
na wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki w kotlowni i ok. 2,5 m nad poziomem terenu.

6. Maeazvn DaUwa.
W pomieszczeniu kotlowni obok pieca przewiduje sie wydzielenie podrecznego

skladu paliwa. Projektowany kociol przewiduje sie opalac biomasa w postaci pelet a paliwem
zastepczym moze byc ekogroszek. Popiól bedzie tymczasowo skladowany w pomieszczeniu
kotlowni w przeznaczonym do tego pojemniku a nastepnie wywozony przez uprawniona do
tego firme. Zabrania sie oprózniania pojemnika z popiolem do kublów na odpady komunalne.

Charakterystykapaliwa:
Paliwem podstawowym jest biomasa w postaci pelet o nastepujacych parametrach:

.srednica 6-10 mm,
-dlugosc 6-30 mm,
-wilgotnosc do 10 %,
-zawartosc popiolu do 1,0 %,
-wartosc opalowa min. 18,5 MJ 1kg,
-gestosc min. 0,65 - 0,75 kg 1dm3.
Jako paliwo zastepcze stosuje sie wegiel kamienny 31,2 plukany, klasa 26/050106 sortymentu
0223/cc typu eko-groszek - o nastepujacych parametrach:
-granulacja 5-25 mm, -niskie pecznienie (wegiel nie zlepia sie w czasie spalania),
-srednia do wysokiej zawartosci czesci lotnych 28-40%,
-wilgotnosc mniejsza niz 15%,
-temperatura topnienia popiolu powyzej 1150 OC,zawartosc mialu do 5% (granulacja ziarna
ponizej 4 mm).

7. Instalacia D.DOZ.i zabezDieczenie D.DOZ
W pomieszczeniu kotlowni oraz w sali wielofunkcyjnej zabudowac podreczny sprzet

gasniczy GP-4X.

8. Wentvlacia mechaniczna nawiewno-WYWiewna.
Generalnie w pomieszczeniach aneksu kuchennego oraz biurowym projektuje sie

wentylacje grawitacyjna wywiewna kanalami oraz uzupelnianie powietrza do 2 w/h poprzez
zabudowe nawiewników w ramach okiennych - zgodnie z projektem architektoniczo-
konstrukcyjnym.

Przewiduje sie równiez wydzielenie ukladów wentylacyjnych mechanicznych w
zaleznosci od sposobu ich uzytkowania oraz typu obslugiwanych pomieszczen.

Siec kanalów
Generalnie przewiduje sie do zabudowy siec kanalów i ksztaltek prostokatnych z blachy

stalowej ocynkowanejwg KBl-37.5 037.8. oraz siec kanalów sztywnych SPIRO, równiez wg
KB.
Izolacia kanalów

Calosc kanalów prowadzonych wewnatrz budynku zaizolowac termicznie welna typu
Lamela grubosci 5 cm w plaszczu z folii aluminiowej. Kanaly prowadzone w czesci
nieogrzewanej budynku zaizolowac termicznie welna grubosci 8 cm i obudowac plaszczem z
blachy ocynkowanej.
Tlumienie halasu

Na ukladach nawiewnych i wywiewnych przewiduje sie zabudowe tlumików halasu
zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

--
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Regulacja hydrauliczna
Dla przeprowadzenia regulacji hydraulicznej przewiduje sie wykorzystac przepustnice

regulacyjne przy kratkach nawiewnych i wywiewnych oraz mozliwosci regulacyjne
anemostatów. Glówne ciagi beda dlawione na przepustnicach zgodnie z czescia rysunkowa.
Re2Ulacjawydatków wentylatorów

Regulacja wydatków centrali wentylacyjnej na falowniku, podobnie regulacja wydatku
wentylatorów dachowych na regulatorach transformatorowych.
OtwOryrewi~jne w kanalach

Ze wzgledu na krótkie odcinki kanalów oraz latwy sposób demontazu talerzy
anemostatów i kratek nie przewiduje sie dodatkowych otworów rewizyjnych.
Doorowadzenie czynnika grzewczego

Dla potrzeb nagrzewnicy powietrza doprowadzic czynnik grzewczy zgodnie z
dokumentacja rysunkowa. Dla zasilana nagrzewnicy wentylacyjnej podlaczyc przewody
grzewcze z rur stalowych o polaczeniach spawanych (2x25 mm) do projektowanych
rozdzielaczy w kotlowni. Przed nagrzewnica zabudowac zawory odcinajace kulowe. W
najwyzszych punktach instalacji zabudowac odpowietrzniki miejscowe.

Uklad nawiewny sali zblokowac z ukladem wywiewnym sali oraz pomieszczen
sanitarnych. Tablice rozdzielcza centrali nawiewnej zabudowac w przedsionku WC meskiego.

9. KIimatvzacia pomieszczenia sali wielofunkcvinei.
Na podstawie zysków ciepla od zestawów komputerowych, oswietlenia i ludzi dobrano

klimatyzatory typu SPLIT scienne firmy FUJITSU typ o mocy chlodniczej 3,5 kW. Jednostki
zewnetrzne klimatyzatorów ASYA 12LC z przystawka pracy calorocznej. Przewody
chlodnicze cp6.35/9.52 wyprowadzic na elewacje do jednostek zewnetrznych. Przewody
chlodnicze zaizolowac otulinami do tego przeznaczonymi, np. Armaflex.

10. Wvtvczne dla branzY elektrycznei.
Przewiduje sie doprowadzenia zasilania do:

. centrali nawiewnej wentylacyjnej,

. wentylatorówdachowychna dachuszt.2,

. klimatyzatorów sciennego wraz z agregatem zewnetrznym szt. 2,

. urzadzen w kotlowni: kociol z podajnikiem, podgrzewacz cieplej wody z grzalka
elektryczna, pompy obiegowe c.o. i wentylacji, ladujaca podgrzewacz cieplej wody oraz
cyrkulacyjna cieplej wody z zegarem sterujacym,

11. Wvtvczne dla branzY budowlanei.
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robót budowlanych zwiazanych w instalacjami

sanitarnymi:
. obudowe kanalów wentylacyjnych na sali wielofunkcyjnej, pionów kanalizacyjnych

wywiewnych,
. obnizenie stropu do wysokosci ok. 2,4 m w pomieszczeniach sanitarnych - pod

zabudowaniu centrali nawiewnej pod stropem,
. wykonanie otworu w scianie zewnetrznej do zabudowy czerpni powietrza,
. zabudowa w oknach nawiewników,
. wykonac konstrukcje wsporcze pod tlumiki na poddaszu, pod wentylatory dachowe, oraz

naczynie wzbiorcze na poddaszu,
. wymurowanie kanalu typu Z dla kotlowni.

12. Uwalrl koncowe.

10
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W trakcie wykonawstwa robót beda mogly nastapic odstepstwa od projektu
wynikajace z koniecznosci zmiany tras przewodów, z uwagi na charakter konstrukcji, jak i
inne wynikajace z róznych innych przeslanek. Zmiany takie winne byc prowadzone pod
nadzorem projektantów. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych cz. I i II.

Obliczenia podstawowe
1. Zapotrzebowanie wody.
. do celów sanitarno-socjalnychO = 46 miejsc * 30=1380 l/d
· do celów porzadkowych 0=100*0,5=50 l/d

Razem zapotrzebowanie wody 0=1430 l/d=1,43 m3/dobe

2. Kanalizacja sanitarna.
Dla odprowadzenia scieków sanitarnych z projektowanego budynku mieszkalnego

projektuje sie przewód D=0,16 PVC.
Ilosc scieków przyjeto w ilosci zapotrzebowania wody.
Dla zapewnienia odbioru scieków projektuje sie zabudowanie na terenie posesji

zbiornika bezodplywowego szczelnego o pojemnosci V=8 m3.Zbiornik wykonanyjest w
postaci walczaka.

Czestotliwosc wywozenia scieków (zalezna od sposobu uzytkowania obiektu):
n=ON=1,43/8=0,2 mozna przyjac iz zbiornik bedzie oprózniany raz w miesiacu.

3. Przylacze wody.
Dla zapewnienia dostawy wody zimnej projektuje sie wykonanie przylacza ~32 mm

PEHD.

4. Zapotrzebowanie ciepla.
Zapotrzebowanie ciepla dla celów centralnego ogrzewania Qco=7,6kW
Zapotrzebowanie ciepla dla celów wentylacji Qwen=13,6kW

4.1. Zabezpieczenie instalacji c.o.
Dla zabezpieczenia kotla projektuje sie naczynie wzbiorcze systemu otwartego. Dobór

naczynia wykonano w oparciu o obowiazujacanorrne PN-91 B-02413.
Pojemnosc instalacji obliczona na podstawie rzeczywistej ilosci wody w instalacji i
pojemnosci czesci wodnej kotla wynosi V=200 dcm3
objetosc uzytkowa (okolo): Vu=7,2dm3p=1000 kg/m3
38=0.0168 przyrost obj. wlasciwej wody dla parametrów 75/65 'C
Dobrano naczynie wzbiorcze typu A o ksztalcie walcowym o Vc=12,2dcm3
a) rury bezpieczenstwa-wzbiorcza Q=25 kW
Przyjeto rure wzbiorcza-bezpieczenstwa o srednicy dRB=25 mm
b) rura odpowietrzajaca i sygnalizacyjna ~15 mm Przyjeto rury d=15mm
c) rura przelewowa dRP~ dRwPrzyjeto rure przelewowa dRJF25mm

mgr inz. Krzysztof GABREN
lipl'awnieniabudowl::medoprojektowania
bezogrankzenw sperjalnosriinstalaryjneJ
Wzalu@sie si@ci,installlt'ji i urzqd2en

Nr ewid. 27/01/0p

mgr inz. TomaszLeja
Uprawllienia budowlane do projektowania

i kierowania robotaJni budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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