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PROJEKT   ZAWIERA: 

 

I.Część  opisowa 
      1. Spis zawartości projektu . 

 2. Opis techniczny do Projektu  Budowlanego . 
 

II. Część graficzna 

1.Rzut parteru   skala  1: 50  rys.nr 1 
2.Rzut I piętra -„-      1: 50        -„-    2 
3.Rzut II piętra -„-      1: 50        -„-    3 
4.Rozwinięcie instalacji wod.-kan. i c.w.   -,,-      1:100       -,,-    4 
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OPIS  TECHNICZNY  

     DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO    
     INSTALACJI WOD. – KAN. I C.W.  

    dla PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA 
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA GALERIĘ ARTYSTYCZNĄ 

      w Kielcach  Plac Niepodległości 1A 
 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem. 
2. Podkłady architektoniczno budowlane w skali  1: 50  
3. P.B. branŜowe - opracowania równoległe.  
4. Wytyczne, normy i literatura techniczna 
 
 
II.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakresem niniejszego opracowania jest : 

- instalacja wody zimnej 

- instalacja wody ciepłej  

- instalacja kanalizacji sanitarnej 
w przebudowywanym budynku na Placu Niepodległości w Kielcach. 

 
III.    ROZWI ĄZANIE PROJEKTOWE I PODSTAWOWE METODY   

REALIZACJI 

1.Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Budynek zasilany będzie w wodę zimną istniejącym przyłączem wody.  
Wejście przyłącza  wody do pomieszczenia galerii na parterze. 
Zaraz za wejściem, po przeprowadzeniu rury do pomieszczenia WC na parterze, projektuje 
się zainstalowanie zestawu wodomierzowego składającego się z wodomierza skrzydełkowego 
typ  Js – 2,5 ,  dn=20 mm  np. firmy „ Metron ”  Toruń , filtra siatkowego typ Y 222 dn= 25 
mm np. firmy „Danfoss” , zaworu antyskaŜeniowego typ EA 251   dn= 20 mm np. firmy 
„Danfoss” oraz zaworów odcinających.  Przed wodomierzem zawór odcinający grzybkowy , 
za - zawory odcinające kulowe .   
Prowadzenie głównego przewodu zasilającego wody zimnej projektuje się pod stropem 
parteru . Przewody wodociągowe izolować otulinami z pianki poliuretanowej „ Thermaflex”. 
Instalację wody zimnej (poziomy, piony, rozprowadzenia lokalowe) zaprojektowano z rur 
wielowarstwowych np. systemu KAN-therm PE-RT/AL-P10  (przewody z wkładką 
aluminiową). Wykonanie lokalówek ( podejścia zasilające do wszystkich przyborów 
sanitarnych) jako instalacja kryta – prowadzenie przewodów wodociągowych  w bruzdach 
ściennych  w izolacji z pianki poliuretanowej. 
MontaŜ rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.  
Ciepła woda będzie wytwarzana za pomocą elektrycznych ogrzewaczy wody, zbiornikowych 
o poj. 5l. Ogrzewacze zostaną umieszczone nad kaŜdą umywalką i nad kaŜdym 
zlewozmywakiem.  
Dobrano ogrzewacz typ OW-5B+   np. firmy „Biawar”.  
Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciem naleŜy wykonać próby ciśnieniowe.  
Próbę instalacji wykonaną z tworzyw sztucznych przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
producentów rur . 
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Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzić w dwóch fazach  jako próbę wstępną  i zasadniczą . 
Przy próbie wstępnej naleŜy trzykrotnie wytworzyć ciśnienie  próbne w odstępach co 10 min.  
Po ostatnim skoku ciśnienia do wartości próbnej w okresie 30 min ciśnienie nie powinno 
obniŜyć się więcej niŜ 0,6 bara. Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. Bezpośrednio po 
próbie wstępnej naleŜy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. 
W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie moŜe obniŜyć się o więcej 
niŜ 0,2 bara. 

 
D o b ó r     w o d o m i e r z a   wg PN-92/B-01706 
 
Określenie przepływu obliczeniowego qo 
     Normatywny wypływ wody  z punktów czerpalnych  wynosi: 
- zlewozmywaki (baterie)  szt. 2 x 0,14 = 0,28 l/s 
- umywalki (baterie)   szt. 3 x 0,14 = 0,42 l/s 
- WC (dolnopłuk)   szt. 2 x 0,13 = 0,26 l/s 
- zawór ze złączką   szt. 1x 0,30 = 0,30 l/s   
---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       qN  =   1,26 l/s 
 
Zgodnie z PN-92/B-01706     dla ∑qN = 1,26 l/s   --------- qo =  0,62  l/s  
 
Dobór wodomierza : 
Qw= 2x qo = 2 x 0,62 l/s = 1,24 l/s = 4,46 m3/h 
 
Dobrano wodomierz  skrzydełkowy  typ Js-2,5   o parametrach : 
-    średnica nominalna      dn = 20 mm 
-    nominalny strumień objętości    qn = 2,5 m3/h 
-    maksymalny strumień objętości qmax = 5,0 m3/h 
-   ∆p               = 2,0 m.sł.w              
Producent wodomierza: 
Np. Fabryka Wodomierzy  METRON  - Toruń 
Dla przepływu Q=  2,23 m3 /h  dobrano zawór antyskaŜeniowy typ EA 251  dn= 20 

mm  ∆p = 0,4 m.sł.w.  oraz filtr siatkowy typ Y222 dn= 25 mm ∆p= 0,4 m.sl.w          
np. firmy „Danfoss”. 

Przy montaŜu wodomierza naleŜy zachować proste odcinki przewodu: 
- przed wodomierzem  L= 5D 
- za wodomierzem   L= 3D 
D – średnica wodomierza 

 
2.Kanalizacja sanitarna  
 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
Instalację kanalizacji sanitarnej tzn. poziomy prowadzone pod  posadzką parteru , piony oraz 
wszystkie podejścia odpływowe od zainstalowanych przyborów sanitarnych, projektuje się z 
rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV  np. firmy WAVIN . 
Na rurze przy jej wyjściu z budynku zamontować rewizję. 
Pion kanalizacyjny w dolnej części wyposaŜyć w rewizję . Górną część pionu  wyprowadzić 
ponad dach i zakończyć rurą wywiewną . 
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IV.   UWAGI KO ŃCOWE 
 

1.Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r  oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych  COBRTI  INSTAL (zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury). 

                                                                                          
 
         Opracował: 

 


