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Oświadczamy, Ŝe projekt budowlany pn. „Projekt budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Śliwinie gmina Rewal dz. nr 153/2 część : Instalacje sanitarne” został
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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I. Część opisowa.
1. Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania są :
 Zlecenie inwestora
 „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” .
 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przez Wodociągi Rewal spólka z
o.o. w Pobierowie.
 Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez ZG w Szczecinie.
 Aktualny plan sytuacyjny.
 Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu.
 Projekt budowlany budynku.
 Aktualne normy i wytyczne.
1. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Śliwinie gmina Rewal 152/3.
Inwestorem jest firma Urząd Gminy Rewal z siedziba w Rewalu ul. Mickiewicza 19.






Zakres projektu obejmuje :
instalację wody zimnej i ciepłej
instalację kanalizacji sanitarnej
instalację centralnego ogrzewania
instalację gazu

1. Opis rozwiązania projektowego.
2.1.Instalacja wody .
Zapotrzebowanie na zimną wodę :
ilość mieszkańców : 50
Qśr.d =50 x 160 *0,001 = 8,00 m3/d
Qmaxd = 12,00 m3/d
Qmax h= 0,80 m3/h
qs=2,32 l/s=8,34 m3/h
qppoz =20,0l/s
DOBÓR WODOMIERZA
Przyjęto wodomierz skrzydełkowy qn=6,00 m3/h – umieszczony w studni wodomierzowej wg projektu przyłącza.
Technologia instalacji :
* Instalację wody zimnej w poziomie piwnic prowadzić pod stropem, a piony w szachtach instalacyjnych.
* Instalację wody zimnej – poziomy rozprowadzające w piwnicy i piony wykonać z rur PE-Xc/Al/PE. Rury łączone
złączkami mosięŜnymi z pierścieniem pełnym.
* Na instalacji z rur PexC/Alu/PexC montować obejmy stałe i przesuwne oraz kompensacje . Przewody montować
zgodnie z wytycznymi producenta.
* na podejściach do mieszkań zamontować wodomierze skrzydełkowe klasy C typ JS dn20 Q=1,0m3/h dla zimnej
wody ( wodomierze klasy C montowane pionowo) – w szachcie instalacyjnym dostępnym od strony klatki.
* na podejściu do zaworów czerpalnych w pomieszczeniu przyłącza wody dla celów gospodarczych zamontować
wodomierz JS dn15 mm
* pod pionami montować zawory kulowe odcinające ze spustem ,
* instalacje wody zimnej i ciepłej w poszczególnych mieszkaniach wykonać z rur PE-Xc. Rury łączone złączkami
mosięŜnymi z pierścieniem pełnym.
* Przewody w mieszkaniach układać w bruzdach ściennych i posadzkowych osłonach izolacyjnych termicznych.
Przewody ułoŜone będą w warstwie styropianu lub w wylewce betonowej na stropie. Instalacje prowadzone w
bruzdach ściennych lub posadzkowych - mocowanie rur do podłoŜa uchwytami systemowymi
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* Podejścia do armatury wykonać stosując złączki gwintowane mosięŜne. Dla uszczelnienia połączeń
gwintowanych stosować taśmę teflonową.
* Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta
* w miejscach rozgałęzień i zmian kierunków rur prowadzonych w bruzdach pozostawić wnęki wypełnione
materiałem gąbczastym ( np. wełną mineralną ). Bruzdy osiatkować i otynkować po przeprowadzeniu prób
szczelności.
* próbę szczelności wykonać wg. instrukcji producenta .
* Przybory sanitarne będą standardowe, koloru białego i będą wyposaŜone we wszystkie niezbędne akcesoria i
mocowania (wsporniki, złącza, klamry, pochwyty dla niepełnosprawnych). Projektuje się armaturę czerpalną typu
mieszającego z chromowanym zaworem ceramicznym.
* Bruzdy osiatkować i otynkować po przeprowadzeniu prób szczelności.
* próbę szczelności wykonać wg. instrukcji producenta rur .
* przewody wody ciepłej i cyrkulacji zabezpieczyć termicznie. Izolację wykonać z kształtek i otulin izolacyjnych (λ
= 0.035 W/mK przy 10 °C) dostępnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody ciepłej zaizolować otulinami o
grubości minimum:
Średnica

Gr. izolacji

Woda ciepła Dn15mm

2.0 cm

Woda ciepła Dn20 mm

2.0 cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym współczynniku λ naleŜy skorygować grubość izolacji.
*
Przewody wody zimnej zaizolować otulinami ( zapobieganie roszeniu się rur) o grubości :
dn20-50 - gr. Minimum 0.9 cm
Uwaga w projekcie przyjęto zastosowanie rur Pex produkcji TC lub Rehau . MoŜna zastosować rury innego
producenta o równowaŜnych parametrach technicznych.
Armatura :
BU - bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi.
Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
BZ- bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi
kątowymi. Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)
ZP- zawór do pralki
ZZŁ - zawór ze złączka do węŜa
BW - bateria wannowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem ścienna. Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna (
min. 5 lat gwarancji) z regulacja skokową 2-3 stopniową .Wbudowany zawór zwrotny. Słuchawka prysznicowa z 2-3
rodzajami wypływu mocowana na drąŜku stalowym
BN - bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem ścienna z uchwytem na wąŜ natrysku w oplocie
metalowym niklowanym. Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) z regulacja skokową 2-3
stopniową .Wbudowany zawór zwrotny. Słuchawka prysznicowa z 2-3 rodzajami wypływu mocowana na drąŜku
stalowym
Uwaga: W/W okres gwarancji ma dotyczyć całości wyrobów.
3.2. Instalacja kanalizacyjna .
Ścieki sanitarne od przyborów kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane będą do gminnej sieci
kanalizacyjnej poprzez projektowane przyłącze ujęte w odrębnym opracowaniu.
Technologia instalacji :
*
piony kanalizacji sanitarnej oraz podejścia kanalizacyjne w mieszkaniach wykonać z rur kielichowych PCV
łączonych z uszczelnieniem uszczelką gumową
*
piony sanitarne zakończyć wywietrzakami wyprowadzonymi ponad dach.
*
przewody poziome prowadzone pod posadzką w gruncie wykonać z rur PCV-N ( produkcji Wavin)
przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej
*
zastosować spadki i zagłębienia kanałów podane w części graficznej
*
piony prowadzone będą w szachtach instalacyjnych ,
*
Wszystkie piony wyposaŜyć w rewizje, przy obudowywaniu pionów naleŜy pozostawić dostęp do rewizji
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*
przejścia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych PCV większych o dwie
dymensje
*
poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzić w bruzdach ściennych. Przyłącza poziome z rur PCV110 obudować.
*
zamontować wpust piwniczny z syfonem i zamknięciem kulowym przeciw zalewowym dn100.
Przybory kanalizacyjne :
• umywalki 50, 55 z otworem, porcelanowe z syfonem niklowanym,
• miski ustępowe kompakty z funkcja oszczędnościową – 3/6l z sedesem z tworzywa twardego
• wanny stalowe emaliowane o długości 1,70 w obudowie styropianowej lub z tworzywa sztucznego o gwarancji
wyrobu min.10lat
• Zlewozmywaki 2-komorowe z blachy stalowej nierdzewnej 60/80 o strukturze lnu, dodatkowo szafki pod
zlewozmywaki
• wpust piwniczny z syfonem i kulowym zamknięciem przeciwzalewowym dn100
• Zlew 1 -komorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem niklowanym- pomieszczenie gospodarcze
• Brodziki natryskowe naroŜne o wymiarach 90x90cm + kabiny ze szkła hartowanego – prowadnice rolkowe
samojezdne
• syfony pralki podtynkowe
• syfony zaworu bezpieczeństwa kotła
3.3 Instalacja centralnego ogrzewania
a /Karta informacyjna obiektu
Kubatura ogrzewana
Ilość kondygnacji :
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o.
Wskaźnik cieplny budynku

1794,00 m3
3 + piwnica
31,959 kW
17,81W/m3

Parametry instalacji w mieszkaniu:
tz / tp = 70/50 °C.
H dysp.= 25.00 kPa .
Uwaga : wielkość grzejników dobrana zgodnie z PN-EU 12831
Technologia instalacji:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalacje c.o. w poszczególnych mieszkaniach zaprojektowano jako pompowe dwururowe z rozdziałem dolnym w
układzie zamkniętym zasilane z indywidualnych kotłów gazowych dwuobiegowych.
Instalacje w mieszkaniach wykonać z rur Pex –łączonych na złączki z pierścieniem pełnym. Podejścia od kotłów
na odcinku ok. 1m wykonać z rur miedzianych 22x1mm.
Rozprowadzenie instalacji od kotłów do grzejników prowadzone w posadzce lub bruzdach ściennych Przewody
PexC prowadzić w izolacji termicznej. Przewody ułoŜone będą w warstwie styropianu lub w wylewce betonowej na
stropie. Instalacje prowadzone w bruzdach ściennych lub posadzkowych - mocowanie rur do podłoŜa uchwytami
systemowymi.
Połączenia z armaturą przy pomocy złączek mosięŜnych.
Armatura odcinająca kulowa, mufowa.
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.
Na gałązkach powrotnych przed kotłami montować filtry wody φ20.
Napełnianie i opróŜnianie instalacji odbywać się będzie poprzez zawór ze złączką do węŜa w najniŜszym punkcie
instalacji.
W pokojach i kuchniach zastosowano grzejniki stalowe płytowo-konwektorowe o małej pojemności wodnej
produkcji VNH – typu VK COSMO-NOVA. Są to grzejniki zasilane od dołu z wbudowanym zaworem
grzejnikowym z nastawą wstępną na zaworze Danfoss φ15
W łazienkach zaprojektowano grzejniki typu „drabinka” produkcji firmy VNH typu ART.
na podejściach pod grzejniki zintegrowane montować zestaw przyłączeniowo-odcinający kątowy RLV-KS - wyjście
ze ściany.
Przy grzejnikach łazienkowych przyjęto zawory grzejnikowe chromowane produkcji Danfoss typ RA-NCX z
nastawa wstępną
Na gałązkach powrotnych grzejników łazienkowych montować zawory chromowane produkcji Danfoss typ RLVCX
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•
•
•

Stosować głowice termostatyczne produkcji Danfoss typu RAW5116 ( z ograniczeniem temperatury minimalnej
do +16C
Grzejniki łazienkowe montować na odpowiedniej wysokości jeŜeli będą montowane nad pralką lub wanną. Grzejniki
montowane na ścianie kominowej mocować na stelaŜu.
Grzejniki płytowe wyposaŜone są w zawory odpowietrzające, natomiast na grzejnikach łazienkowych naleŜy
montować automatyczne zawory odpowietrzające np. Afrisco dn10 .

Uwaga: przyjęto montaŜ grzejników produkcji VNH i armatury produkcji Danfoss - moŜna zastosować urządzenia
innego producenta o parametrach równowaŜnych technicznie)
3.4. Instalacja gazu
Do budynku dostarczany będzie gaz GZ-50. Na zewnątrz budynku zlokalizowano nową szafkę z kurkiem głównym
gazowym dn25 układem redukcyjnym 35m3/h.
Technologia instalacji:
• Mieszkania wyposaŜone będą w kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz w kuchenki gazowe ( tylko mieszkania 2pokojowe)
• Instalację gazu naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie.
• Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego.
• Przejścia przez ściany i szachty instalacyjne zabezpieczyć poprzez załoŜenie na rurze gazowej tulei
ochronnej.
•
Gazomierze G-4 mieścić się będą w zabudowanych wentylowanych szachtach na klatkach schodowych.
•
Przed kotłem gazowym na wysokości min.70 cm zamontować kurek gazowy kulowy φ20 mm, a na odcinku
poziomym filtr gazu. Przed kuchenką zamontować zawór kulowy odcinający dn15. Samo połączenie z kotłem i
kuchenką wykonać za pomocą śrubunków.
•
Przyjęto w budynku montaŜ kotłów gazowych wiszących dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania (
TURBO) o mocy 24kW
Zapotrzebowanie gazu dla budynku :
Kotły gazowe – 18 szt
Kuchenki gazowe – 10 szt
Q=31,68 m3/h
Parametry techniczne kotła TURBO – produkcji BROETJE
Typ kotła
Nominalna moc cieplna
Sprawność
Ciśnienie dyspozycyjne c.o.
maksymalna temperatura zasilania
pojemność naczynia przeponowego
Ciśnienie otwarcia zworu bezpieczeństwa
ZuŜycie gazu GZ-50
Nastawienie fabryczne przepływu c.w.u.
średnica przewodu spalinowego
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Waga
Pobór mocy

Energy Top CTE 24
9,3-24,00 kW
92,90%
250mbar
80 °C
8,00 l
3,0 bara
2,65 m3/h
2,00-9,80 l/min
60/100 mm
763 mm
450 mm
345 mm
38 kg
135 W

Przyjęto w projekcie montaŜ kotłów produkcji Broetje – moŜna zastosować kotły innego producenta o
równowaŜnych parametrach technicznych.
• Kocioł przyłączony jest do instalacji co i gazu konsolą przyłączeniową z zaworami przelotowymi i zaworem
bezpieczeństwa. W skład wyposaŜenia kotła wchodzi tylna rama montaŜowa .
• Do regulacji pracy kotła przyjęto regulator z czujnikiem wewnętrznym i programem tygodniowym . Czujnik
wewnętrznej temperatury montować w pokoju dziennym przy drzwiach wejściowych nad włącznikiem światła.
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KOMIN – kocioł turbo
• Przyłącza przewodu powietrzno-spalinowego mają średnicę lub 60/100mm . Uwaga max długość czopucha
powietrzno-spalinowego z dwoma kolanami = 1,45m
• Przyjęto montaŜ kominów spalinowych w szachtach murowanych. Czerpanie powietrza do spalania z zewnątrz
WENTYLACJA;
Wywiew: przewidziano wywiew przy pomocy przewodu wentylacyjnego dn 150 z zamontowaną kratką wywiewną
o powierzchni min 180 cm2 (+ 10% w przypadku zastosowania Ŝaluzji)
Nawiew: Nawiew do pomieszczeń z kotłem gazowym - przy pomocy kratki nawiewowej w drzwiach wejściowych
o powierzchni 200 cm2 (+ 10% w przypadku zastosowania Ŝaluzji)
Kocioł z zamkniętą komora spalania nie wymaga wentylacji nawiewnej doprowadzającej powietrze do spalania.
Powietrze do kotła doprowadzane jest z zewnątrz poprzez przewód powietrzno-spalinowy.
Projektowane pomieszczenia w których zainstalowane będą kotły spełniają wymagania kubaturowe dla montaŜu
kotła gazowego turbo tj > min. 6,0 m3.

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi końcowe.
• Wszystkie projektowane urządzenia powinny być wyrobami zgodnymi z katalogiem producenta
• Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanych instalacji t.j. przewody , podpory , uchwyty i.t.p.
zabezpieczyć przed korozją Elementy te zaliczane są do III ° zagroŜenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g Kor/3 .W
związku z powyŜszym naleŜy je oczyścić do II stopnia czystości w/g PN-70/H-95050 i pokryć dwukrotnie farbą
podkładową .Po wyschnięciu farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą
nawierzchniową .
INSTALACJA C.O.
farba podkładowa
-emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850
farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu j.w. o jeden odcień ciemniejsza
ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI
farba podkładowa
-miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .
• wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać atesty lub odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym
• Całość robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót
instalacyjno-montaŜowych" cz.II oraz obowiązującymi przepisami B.H.P. i p.-poŜ

opracowała :mgr inŜ. Katarzyna Dekert

