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OPIS  TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji
sanitarnej z bezodpływowym osadnikiem ścieków sanitarnych i wewnętrznej
instalacji wod-kan, wymiany kotła c.o. dla Termomodernizacji obiektów
zespołu parafialnego Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach,
Budynek plebanii, Kosobudy 37 , 22-470 Zwierzyniec, dz. nr 569, 571, 573.

1. Podstawa  opracowania.

 - Zlecenie Inwestora
- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane dnia 12.06.2019 r.

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470
Zwierzyniec.

2. Materiały wyjściowe do projektowania.

- mapa do celów projektowych
- projekt budowlany część architektoniczna
 - obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.

3. Lokalizacja inwestycji.

Termomodernizacja obiektów zespołu parafialnego Kościół p.w. św.
Andrzeja Boboli w Kosobudach, Budynek plebanii realizowana będzie w
Kosobudy 37 , 22-470 Zwierzyniec, dz. nr 569, 571, 573.

4. Zakres opracowania.

    Opracowanie  obejmuje projekt przyłącza wodociągowego, przyłącza
kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym osadnikiem ścieków sanitarnych i
wewnętrznej instalacji wod-kan,  wymiany kotła c.o. dla Termomodernizacji
obiektów zespołu parafialnego Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w
Kosobudach, Budynek plebanii, Kosobudy 37 , 22-470 Zwierzyniec, dz. nr
569, 571, 573.
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5. Przyłącza wodociągowe.

Przyłącze wodociągowe projektuje się od istniejącej zewnętrznej
sieci  wodociągowej woD32 zlokalizowanej na działce o numerze 573.

Włączenie do sieci w punkcie oznaczonym symbolem „W“.
Włączenie do sieci za pomocą złączki połączeniowej i zasuwy

odcinającej klinowej z miękkim uszczelnieniem, korpus i pokrywa z żeliwa
sferoidalnego. Usytuowanie zasuwy oznakować w sposób trwały z podaniem
domiarów liniowych.

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE-HD
 o średnicy Dz x g = 32 x 3,0 mm łączonych za pomocą zgrzewania lub
kształtek zaciskowych. Długość przyłącza wynosi L = 22,5 [m]

Pomiar zużycia wody przewidziano bezpośrednio za ścianą
zewnętrzną na parterze budynku w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo
dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz
możliwością uszkodzenia.

Zestaw wodomierzowy składa się z:
- wodomierz skrzydełkowy DN 15, Q= 1,6 [m3/h]
- konsola do wodomierza
- zawory grzybkowe odcinające DN 20
- zawór antyskażeniowy DN 20

Schemat zespołu wodomierzowego według załączonego rysunku.

Przewody układać w wykopie na podsypce z piasku o grubości 0,1
m.     Po ułożeniu przewód obsypać obsypką z materiału gruntowego o
podobnych właściwościach co podsypka. Obsypka powinna sięgać ok. 30 cm
ponad wierzch rury po zagęszczeniu a jej wykonanie nie może powodować
przemieszczenia przewodu.

Po ułożeniu przyłącza wykonać wszystkie próby zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Trasa sieci wodociągowej z PE powinna być oznakowana taśmą
znacznikową z wtopionym drutem  miedzianym ułożona nad rurą w odległości
» 40-50 cm.

Po ułożeniu przyłącza wykonać próbę ciśnieniową, dezynfekcję i
płukanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przejście rury przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.
Przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z :
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-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami

-    instrukcjami montażu opracowanymi przez Producentów wyrobów.

6. Przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do bezodpływowego osadnika
ścieków sanitarnych.

Przyłącze projektuje się z rur PCV f160 x 4,7 [mm] łączonych na
uszczelki gumowe. Długość przyłącza wynosi L = 12,3 [m].

Projektowana studzienka rewizyjna na przyłączu kanalizacji
sanitarnej oznaczona symbolem S wykonana z tworzywa sztucznego
 D = 315 mm  ze szczelnym dnem i włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek wykonać jako
szczelne z uszczelnieniem gumowym.

Stosować wykopy szerokoprzestrzenne o skarpach nachylonych.
Przed ułożeniem rur w wykopie wykonać podsypkę z piasku o grubości  co
najmniej 0,1 m, a jeśli w gruncie znajdują się kamienie to min.0,15 m. Po
ułożeniu przewodów wykonać obsypkę o grubości 0,3 m licząc od wierzchu
przewodu. Przewód obsypać obsypką z materiału gruntowego o podobnych
właściwościach co podsypka. Wykonanie obsypki nie może powodować
przemieszczenia przewodu.
Po ułożeniu przyłącza wykonać wszystkie próby zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z :
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami

-    instrukcjami montażu opracowanymi przez Producentów wyrobów.

7. Bezodpływowy osadnik ścieków sanitarnych.

Dobrano bezodpływowy osadnik ścieków sanitarnych wykonany z tworzywa
sztucznego.
Pojemność osadnika V = 2,5 [m3].
Średnica zbiornika D = 1,3 [m].
Długość zbiornika L = 2,3 [m].
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Osadnik posadowić na warstwie suchego betonu w stosunku 1/5 grubości
0,2 [m].
Montaż osadnika wykonać zgodnie z :
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami
-    instrukcjami montażu opracowanymi przez Producentów wyrobów.

8. Instalacje wod. - kan. i c.w.u.

8.1. Instalacja wody zimnej.

                Instalacja wody zimnej zasilana będzie z projektowanego przyłącza
wodociągowego poprzez zespół pomiarowy.

Instalacja zimnej wody wykonana jest z rur PP-R/GF o połączeniach
zgrzewanych.

Instalację należy zaizolować termicznie izolacją z tworzywa
spienionego.

Instalację rozprowadzić po budynku wg. rysunków
Podłączenie przyborów sanitarnych poprzez zawory odcinające.

8.2. Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji.

                Instalacja c.w.u. zasilana będzie z pojemnościowego elektrycznego
podgrzewacza c.w.u. o poj. 5 [dm3], U = 230 [V], N = 1,5 [kW]
zamontowanego pod umywalką.

Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana jest z rur PP-R/GF o
połączeniach zgrzewanych.

Instalację należy zaizolować termicznie izolacją z tworzywa
spienionego.

Instalację rozprowadzić po budynku wg. rysunków
Podłączenie przyborów sanitarnych poprzez zawory odcinające.

8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

      Ścieki z budynku odprowadzane będą do bezodpływowego osadnika
ścieków sanitarnych poprzez projektowane przyłącze.
         Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna zaprojektowana jest z :
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       - piony i podejścia pod przybory z PVC.
       - poziomy z rur z PVC.
      Połączenia kielichowe przy PVC uszczelnić uszczelką gumową.
      Pion zakończyć zaworem napowietrzającym.
      Armatura i osprzęt według wykazu na rysunkach technicznych.

9. Wymiana kotła c.o..

W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych zaprojektowano
wymianę istniejącego kotła opalanego węglem na kocioł o mocy nominalnej
24,0 [kW] opalany pelletem z zasobnikiem pelletu.

Kocioł współpracował będzie z istniejącym podgrzewaczem c.w.u.
Istniejący podgrzewacz c.w.u. zasilany jest dodatkowo z istniejącej

instalacji solarnej.
Do sterowania kotłem i obiegami C.O., C.W.U. zastosować sterownik z

automatyką pogodową oraz regulacją temperatury wewnętrznej.
Do obiegu c.o. dobrano pompę elektroniczną DN32 o parametrach:

Q = 1,7 [m3/h]
H = 1 ÷ 5 [mH2O]
U = 230 [V]

Do obiegu c.w.u. dobrano pompę elektroniczną DN32 o parametrach:
Q = 1,7 [m3/h]
H = 1 ÷ 5 [mH2O]
U = 230 [V]

Obieg c.o. wyposażyć w zawór różnicowy do pracy grawitacyjnej.
Kocioł zabezpieczony będzie istniejącym układem zabezpieczenia

systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym.
Do napełniania i uzupełniania wody w zładzie przewidziano wodę z

instalacji wodociągowej. Napełnianie poprzez odłączalny wąż elastyczny.
Odprowadzenie spalin z kotła do istniejącego kanału dymowego

poprzez stalowy czopuch.
Wymiana powietrza w pomieszczeniu kotłowni odbywać się będzie za

pomocą:
- Nawiew   - projektowany kanał nawiewny ϕ 200 [mm] sprowadzony 30 [cm]

nad posadzkę z czernią powietrza i kratką wentylacyjną.
- Wywiew  -  istniejący kanał wywiewny 14x14 [cm] z zamontowaną kratką

wentylacyjną.
Wszystkie kanały powinny być sprawne co należy potwierdzić

protokołem uprawnionego kominiarza.
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Rurociągi c.o. wykonane będą z rur stalowych ze szwem. Rurociągi
zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować oraz zaizolować termicznie.

W ramach wymiany kotła należy dodatkowo:
- wypłukać całość instalacji c.o.
- wymienić istniejące zawory przygrzejnikowe na zawory termostatyczne z

nastawą wstępną z głowicami termostatycznymi
- dokonać nastaw na zaworach termostatycznych
- wymienić izolację termiczną na poziomych przewodach instalacji w piwnicy.

Roboty wykonać zgodnie z :
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami

-    instrukcjami montażu opracowanymi przez Producentów wyrobów.

10. Informacja potrzebna do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie.

- w trakcie prowadzenia robót montażowych przyłącza wodociągowego,
przyłącza  kanalizacji sanitarnej, bezodpływowego osadnika ścieków
sanitarnych, wewnętrznej instalacji wod-kan, wymiany kotła c.o.  wymagana
będzie koordynacja wykonywanych robót budowlano-montażowych.

- roboty związane z montażem przyłączy sanitarnych mogą być wykonywane
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

- zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego sprzętu, zabezpieczeń, narzędzi,
rusztowań

- roboty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego,
bezodpływowego osadnika ścieków sanitarnych prowadzone będą w
wykopach o głębokości większej niż 1,5 [m]

- przy prowadzeniu robót należy zwrócić uwagę na kolizje sieci budowanych z
istniejącym i nowoprojektowanym uzbrojeniem podziemnym

- przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych, należy przestrzegać
warunków bhp dla robót związanych ze zgrzewaniem rur z PE

- roboty związane ze zgrzewaniem rur z PE  wykonywać mogą jedynie osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót

- harmonogram prowadzonych robót uzgodnić z zarządcami sieci
zewnętrznych
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- roboty związane z montażem instalacji sanitarnych mogą być wykonywane przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

- przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać warunków bhp dla robót
spawalniczych gazowych i elektrycznych

- roboty spawalnicze wykonywać mogą jedynie osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót

- należy przestrzegać warunków bhp przechowywania butli z gazami
technicznymi używanymi do robót spawalnicznych

- część prac związanych z montażem instalacji prowadzona będzie na
wysokości.

-  roboty związane z wykonaniem robót przyłącza wodociągowego, przyłącza
kanalizacji sanitarnej, bezodpływowego osadnika ścieków sanitarnych,
wewnętrznej instalacji wod-kan, wymiany kotła c.o.  muszą być
uwzględnione w harmonogramie robót opracowanym dla całości zadania
inwestycyjnego

- miejsce prowadzenia robót montażowych powinno być odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane

opracował:
inż. Józef Gustaw
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Zamość, dnia 03.07.2019 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” ( jednolity
tekst Dz.U. z 2003 r. , Nr 207,  poz. 2016 z późniejszymi zmianami )
oświadczam, że Projekt budowlany przyłącza wodociągowego, przyłącza
kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym osadnikiem ścieków sanitarnych,
wewnętrznej instalacji wod-kan, wymiany kotła c.o. dla Termomodernizacji
obiektów zespołu parafialnego Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w
Kosobudach, Budynek plebanii, Kosobudy 37 , 22-470 Zwierzyniec, dz. nr
569, 571, 573.

Inwestor:   – PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. ANDRZEJA
BOBOLI W KOSOBUDACH

       22-470 ZWIERZYNIEC, KOSOBUDY 37

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia któremu ma służyć.

Podpis z pieczątką

Projektant:  inż. Józef Gustaw
                                                                                      Upr. ANB-513/1/28/84
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