BRANŻA SANITARNA
GOSPODARKA ENERGETYCZNA - INSTALACJA
GRZEWCZA, WENTYLACJA, ŻYWIENIE
INWESTYCJA: Budowa Centrum Edukacjno-Dydaktyczno-RekreacyjnoSportowego w Wiślicy.
FAZA OPRACOWANIA – projekt budowlany
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:
− część opisowa wraz z wynikowymi obliczeniami,
− część rysunkowa:
• rys. 1S – rzut przyziemia – instalacja c.o.
i went. mechanicznej
• rys. 2S – rzut 1 piętra - instalacja c.o.
i went. mechanicznej
• rys. 3S – rzut 2 pietra - instalacja c.o.
i went. mechanicznej
• rys. 4S – rzut fragmentu piwnic w istn.
bud. szkolnym – proj. kotłownia
• rys. 5S – schemat cieplny proj. kotłowni
• rys. 6S – rzut 1 piętra – kuchnia z zapleczem
technologia żywienia

- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:50
- --------------- skala 1:50

PODSTAWA OPRACOWANIA
− wizja lokalna w niezbędnym zakresie,
− podkłady budowlane,
− ustalenia z Inwestorem.

A. GOSPODARKA ENERGETYCZNA
1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
Na cele:
− ogrzewania kubatury
− wentylacji mechanicznej
− ogrzewania ciepłej wody

Q c.o. = 250kW
Qw.m. = 131kW
Qc.w. = 90kW
∑ = 417kW

1.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania
kubatury
W oparciu o PN – EN 12831 i normami związanymi:
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− PN – EN 13788:2003
„Cieplno-wilgotnościowe
właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku –
temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia
krytycznej
wilgotności
powierzchni
i
kondensacja
międzywarstwowa – metoda obliczeniowa”,
− PN –EN ISO 10077-1:2007 „Cieplne właściwości okien, drzwi
i żaluzji – obliczenia współczynnika przenikania ciepła”,
− PN –EN ISO 10077-2:2007 „Cieplne właściwości okien, drzwi
i żaluzji – obliczenia współczynnika przenikania ciepła – metoda
komputerowa dla ram”,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
− Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 6 listopada 2008 – „Wymagania izolacyjności cieplnej
i inne wymagania związane z oszczędnością energii”.
Obliczeniowe współczynniki „U”:
− ściana zewnętrzna
− podłoga na gruncie
− stropodach
− okna
− drzwi zewnętrze

U
U
U
U
U

= 0,30 W/m2 *K
= 0,45 W/m2 *K
= 0,25 W/m2 *K
= 1,60 W/m2 *K
= 2,60 W/m2 *K

2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wykorzystanie energii odnawialnej z punktu widzenia:
− technicznego i ekonomicznego nie jest możliwy w postaci
energii geotermalnej (pompy ciepła),
− miejsca klimatycznego (siły i częstotliwości wiania) nie jest
możliwy w postaci energii wiatru (wiatraki),
− ekonomicznego oraz w sposobie dystrybucji ciepłej wody nie
jest możliwy w postaci energii słonecznej (kolektory
słoneczne),
− ekonomicznego i technicznego nie jest możliwy dla
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energię.
3. KOTŁOWNIA GAZOWA
Przewidziano:
− 2-wa kotły De Dietrich GT 338 o znamionowej mocy cieplnej
210kW z palnikiem olejowym każdy,
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− 2-wa
pojemnościowe
podgrzewacze
wody
Cosmowarm
CC-E800 o pojemności 800l każdy z jedną wężownicą na cele
pozyskiwania ciepłej wody.
Oba kotły
przeznaczone na ogrzewanie kubatury, wentylacji
mechanicznej i ciepłej wody, pracujące w układzie kaskadowym.
Obieg wody grzewczej kotłowej o temperaturze 85/65oC wymuszony
pompami z oddzielnymi pętlami (kotłów) do rozdzielaczy tzw.
kotłowych i następnie jedna wspólna pętla do sprzęgła hydraulicznego.
Przewody z rur stalowych łączonych przez spawanie.
Zład zabezpieczony zaworami bezpieczeństwa i naczyniami
ciśnieniowymi.
3.1 Wentylacja i odprowadzenie spalin
Wentylacja nawiewna:
− powierzchnia nawiewu
2x210kWx5cm2/kW=2100cm2
2x163kWx5cm2/kW=1630cm2 (istn. kotły)
• nawiew typu „Z” kanałem o wymiarze 0,4x0,1m z jego dolną
krawędzią na wys. 0,3m od posadzki. Otwór osłonięty
żaluzjami z 50% podziałem na ruchome i nieruchome,
• dla powierzchni nawiewu uwzględniono zainstalowane kotły
w funkcjonującej kotłowni.
Wentylacja wywiewna:
− powierzchnia wywiewu – 0,5x2100=1050cm2
• wywiew przewodem Ø400 ponad dach. Wlot powietrza pod
sufitem osłonięty kratką bez ruchomych żaluzji.
Spaliny z każdego z kotłów odprowadzane przewodem Ø200
kwasoodpornym z blachy stalowej nierdzewnej ponad dach
z zabudowanym odkraplaczem i wyczystką u dołu.
Czopuchy z tego samego materiału z otworem rewizyjnym
i dodatkowo izolowane termicznie i osłonięte blachą aluminiową.
Zabezpieczenie temperaturowe kotłowni
Asekuracyjnie przewiduje się ogrzewanie pomieszczenia kotłowni, by
nie dopuścić do spadku w niej temperatury poniżej 12oC przy
pobieraniu powietrza do spalania z zewnątrz.
3.2 Magazynowanie oleju opałowego
Przy obciążeniu pełnym kotłów o
zapotrzebowanie oleju opałowego wynosi
gęstość oleju opałowego

łącznej mocy
q=38,2kg/h
ρ=0,84kg/dm3

420kW
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co odpowiada średniemu
zużyciu przez kocioł
V= 38,2/0,84=45,5dm3/h
Dobrano 8 zbiorników dwupłaszczyznowych o poj. 750 dm3 każdy,
których zapas paliwa wystarczy na:
750*8/45,5=131godzin pracy kotłów
Zbiorniki usytuowane w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym.
Tankowanie oleju opałowego nastąpi z cysterny poprzez zewnętrzny
wlew paliwa usytuowany na ścianie frontowej. Przewód
odpowietrzający wyprowadzony ponad dach budynku.
Pomieszczenie magazynu wentylowane grawitacyjnie – 2-krotna
wymiana powietrza.
3.3 Obieg wody grzewczej z rozpływami
Wymuszony na odcinku sprzęgło – rozdzielacze - rozpływy, pętlami
na poszczególne odbiorniki ciepła – każda pętla z pompami.
3.4 Pompy wszystkich obiegów i pętli
Przewiduje się pompy regulowane elektronicznie.
3.5 Parametry czynnika grzewczego
Woda o temperaturze:
− ogrzewanie powietrza wentylacji mechanicznej i centralne
ogrzewanie z regulacją pogodową - 80/60oC,
− ciepła woda 80/60oC.
3.6 Sterowanie – AKPiA
Regulator kotłowy jako regulator odpowiedzialny za pracę systemu,
którego składowymi jest automatyka pracy urządzeń w kotłowni
(w tym praca kotłów kaskadowa oraz szaf AKPiA central
wentylacyjnych).
4. OGRZEWANIE KUBATURY OBIEKTU
Przewiduje się ogrzewanie pomieszczeń za pomocą:
− instalacja wodna c.o. – grzejnikowa,
− w sali gimnastycznej (sportowej) dyżurna grzejnikowa (+12oC)
z dogrzewaniem powietrzem wentylacji mechanicznej.
4.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania pracująca w układzie zamkniętym
na parametrze 80/60oC.
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Doprowadzenie
czynnika grzewczego – z projektowanej
kotłowni do przedmiotowego obiektu – jedną pętlą przewodową (na
odbiory c.o. i ogrzewania powietrza) prowadzoną w istniejącym
kanale półprzełazowym w budynku funkcjonującej szkoły z jej
odcinkowym wyjściem terenowym do przedmiotowego budynku do
pomieszczenia rozdzielaczy.
Materiał przewodowy:
− w kanale półprzełazowym z rur Fusiotherm Stabi z wkładką
aluminiową,
− w prowadzeniu terenowym z rur preizolowanych z tworzywa
Thermo Single.
Rurarz i rozprowadzenie:
Przewody poziome rozprowadzające prowadzone pod stropem
przyziemia w stropie podwieszanym z odejściami do wnękowych
szafek rozdzielczych - z rur Fusiotherm Stabi z wkładką aluminiową.
Przewody podejściowe od szafek rozdzielczych do grzejników
prowadzone w posadzkach - z rur
jak dla przewodów
rozprowadzających.
Przewody rozprowadzające izolowane termicznie.
Grzejniki:
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki:
− stalowe płytowe typu np. CosmoNova VK,
− grzejniki łazienkowe typu CosmoArt (C-Art.),
− grzejniki konwektorowe ozdobne typu VHV,
− grzejniki kanałowe.
Grzejniki typu VK i VHV fabrycznie wyposażone w zawory
termostatyczne i dodatkowo doposażone w głowice termostatyczne.
Grzejniki typu CosmoArt i grzejniki kanałowe należy wyposażyć
w zawory termostatyczne i dodatkowo grzejniki łazienkowe w głowice
termostatyczne, a grzejniki kanałowe w głowice termostatyczne
z kapilarą.
5. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Świeże powietrze danego układu wentylacyjnego – nawiewnego
ogrzewane będzie poprzez nagrzewnice central wentylacyjnych.
Rurarz i rozprowadzenie:
ciąg główny poziomy prowadzony pod stropem przyziemia
w przestrzeni stropu podwieszonego z rur Fusiotherm Stabi z wkładką
aluminiową z pionowymi wyprowadzeniami na dach do central
wentylacyjnych.
Przewody na całym przebiegu izolowane termicznie.
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6. WODA CIEPŁA I CYRKULACYJNA
Pozyskiwana z projektowanej kotłowni z 2-óch podgrzewaczy
800litrowych ciepłej wody.
Obieg wody cyrkulacyjnej – wymuszony pompą cyrkulacyjną.
Instalacja zabezpieczona naczyniem ciśnieniowym i zaworem
bezpieczeństwa.
Zapotrzebowanie ciepłej wody
Gmaxh=1,8m3/h
Doprowadzenie ciepłej wody wraz z cyrkulacją z projektowanej
kotłowni do przedmiotowego budynku – podobnie jak dla instalacji
grzewczej.
Materiał przewodowy:
− w kanale półprzełazowym z rur Fusiotherm Stabi Glass łączone
przez zgrzewanie,
− w prowadzeniu terenowym z rur preizolowanych z tworzywa
Aqua Single.

B. WENTYLACJA
1. Przewiduje się następujące rodzaje wentylacji:
− grawitacyjna,
− grawitacyjna wzmożona za pomocą wentylatorów łazienkowych
i dachowych załączanych indywidualnie,
− mechaniczna wywiewna,
− mechaniczna nawiewno-wywiewna.
2. Przyjęte zasady wentylowania wg. poniższej tabeli:
POMIESZCZENIE

KUB

1

2

m3

KROT
NOŚĆ
W/h
N
W
3
4

ILOŚĆ
POWIETRZA
m3/h
N
W
5
6

UWAGI

7

PRZYZIEMIE
0.01

Wiatrołap

32,5

0.02

Pomieszczenia portiera
szkoły
Pomieszczenie techniczne
Pokój nauczycielski z pom.
magazynkowym
Sekretariat
Pokój dyrektora szkoły
Pomieszczenie
administracyjne

25,7

-

1

-

30

40,0
154,8

-

1
2

-

40
310

89,9
71,8
92,6

-

1
1
1

-

90
75
95

0.04
0.05
0.07
0.09
0.10

Przewiew
grawitacyjny
3

Vw=740m /h
Wentylator
dachowy

7
0.11

Pom. magazynkowe dla
gimnazjum

47,4

-

2

-

100

0.03

Szatnia dla uczniów szkoły

75,8

-

2

∑
-

740
150

0.06

Korytarz

15,0

0.08

WC personelu szkoły

13,0

-

4

-

50

0.12
0.13
0.14
0.15

WC osób niepełnospr.
Przedsionek WC
WC damskie
WC męskie

12,6
15,9
33,3
13,3

-

4
2
4,5
6

∑

50
30
150
80
310

0.16

Komunikacja-korytarz
szkolny

297,9

Przewiew
grawitacyjny

0.17

Komunikacja-klatka
schodowa

12,7

Przewiew
grawitacyjny

0.18

Pomieszczenie
techniczne/maszynownia
windy

37,1

-

1

-

40

0.19
0.20

Hala sportowa z widownią

8662

0,77

0,60

5800

5220

0.21

Komunikacja-korytarz
szkolny

293,8

0.22

Gabinet lekarza szkolnego

33,1

-

2

-

70

0.23

Wiatrołap

20,8

0.24

Magazyn hali sportowej

0.25

Komunikacja-klatka
schodowa

0.26
0.28
0.29
0.30

Szatnia hali sportowej
Pomieszczenie umywalek
Pomieszczenie natrysku
Pomieszczenie natrysku

104,1

3

Vw=50m /h
Wentylator
łazienkowy
3
Vw=310m /h
Wentylator
dachowy

3

Vw=40m /h
Wentylacja
grawitacyjna
3

30osx60m /h
3
+200kibx20m /h
3
Vn=5800m /h
3
Vw=5220m /h
Centrala
nawiewno
wywiewna z
odzyskiem
ciepła
UKŁAD 1
Przewiew
grawitacyjny
Wentylacja
grawitacyjna
Przewiew
grawitacyjny

-

1

-

110

Wentylacja
grawitacyjna
Przewiew
grawitacyjny

18,4
101,2
18,7
21,5
21,5

3

Vw=150m /h
Wentylator
dachowy
Przewiew
grawitacyjny

5
-

4

505
-

75
370
370

Vn=1010+950=
3
1960m /h
Centrala
podwieszana

8
0.31
0.34

Pomieszczenie umywalek
Szatnia hali sportowej

0.36

Siłownia

0.27
0.32
0.33

18,7
101,2

5

4
∑

505
900

75
890

nawiewna
3
Vw=890m /h
Wentylator
dachowy
3

190,8

5

6

950

1140

WC
WC
WC osób niepełnospr.

9,1
9,2
12,6

-

8
8
4

∑

80
80
50
210

0.35

Komunikacja-korytarz
szkolny

243,7

0.37

Pomieszczenie personelu
przedszkola

37,2

-

2

-

80

Wentylacja
grawitacyjna

0.38
0.39

Pokój trenerski
Łazienka

41,0
9,1

-

1
6,5

Pomieszczenie przepierek

24,8

-

2

45
70
115
45

Vw=115m /h
Wentylator
łazienkowy

0.41

∑
-

0.42

Wiatrołap

17,0

0.43

WC dla perso. przedszkola

-

11,1

-

50

1.01
1.02

Sala lekcyjna
Magazynek sali lekcyjnej

150,9
18,2

1.03
1.04

Magazynek sali lekcyjnej
Sala lekcyjna

18,2
150,9

4,5

Vw= 1140m /h
Wentylator
dachowy
UKŁAD 2
3
Vw=210m /h
Wentylator
dachowy
Przewiew
grawitacyjny

3

3

Vw=45m /h
Wentylator
łazienkowy
Przewiew
grawitacyjny
3

Vw=50m /h
Wentylator
łazienkowy

1 PIĘTRO
500

-

1

∑

20
520

-

1

-

20
500
520

∑
1.05

Sala lekcyjna

207,3

500

1.06

Sala lekcyjna

99,2

220

1.07
1.08
1.09
1.10

Przedsionek WC
WC dla chłopców
WC personelu szkoły
Przedsionek WC

15,9
36,1
12,6
15,9

-

2
7,5
4
2

-

30
290
50
30

3

25osx20m /h*os
3
Vw=520m /h
Wentylator
dachowy
3
25osx20m /h*os
3
Vw=520m /h
Wentylator
dachowy
3
25osx20m /h*os
3
Vw=500m /h
Wentylator
dachowy
3
11osx20m /h*os
3
Vw=220m /h
Wentylator
dachowy
3
Vw=600m /h
Wentylator
dachowy

9
1.11

WC dla dziewcząt

36,1

-

5,5

1.12

Pom. porządkowe

37,1

-

1.13

Świetlica szkolna

116,1

-

1.14

Komunikacja-korytarz
szkolny

305,1

1.15

Komunikacja-klatka
schodowa

11,4

1.16

Komunikacja-klatka
schodowa

20,6

-

2

-

40

Wentylacja
grawitacyjna

1.17

Magazyn ziemniaków

17,2

-

2

-

40

Wentylacja
grawitacyjna

1.18

Magazyn warzyw

17,2

-

2

-

40

Wentylacja
grawitacyjna

1.19

Magazyn opakowań

21,5

-

2

-

45

Wentylacja
grawitacyjna

1.20

Boks porządkowy

1.21

Komunikacja-korytarz

92,5

-

2

-

100

Wentylacja
grawitacyjna

1.22

Magazyn produktów
suchych

38,0

-

2

-

80

Wentylacja
grawitacyjna

1.23

Magazyn zasobów

14,5

-

2

-

30

Wentylacja
grawitacyjna

1.26

Kuchnia

102,8

15

17

1550

1750

1.24

Zmywalnia

30,6

6

7

190

220

1.25
1.27

Wydawalnia-kredens
Przygotowalnia

35,3
32,2

6
5

5
6
∑

220
160
2120

180
200
600

1.28

Boks dezynfekcji jaj

4,5

1.29

Pomieszczenie personelu
kuchni

46,8

-

2

-

100

1.30

Łazienka

10,2

-

6

-

70

1.31

Sala jadalna (stołówka)

413,1

8,7

7,8

3600

3240

1

∑
-

200
600
40

2

-

230

Wentylacja
grawitacyjna
Wentylacja
grawitacyjna
Przewiew
grawitacyjny
Przewiew
grawitacyjny

Przewiew
grawitacyjny

8,4

3

Vn=2120m /h
Centrala
nawiewna
3
Vw=1750m /h
Wentylator
dachowy
3
Vw=600m /h
Wentylator
dachowy
UKŁAD 3
przewiew
grawitacyjny
Wentylacja
grawitacyjna
3

Vw=70m /h
Wentylator
łazienkowy
3
Vn=3600m /h
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Vw=3240m /h
Centrala
nawiewno
wywiewna z
odzyskiem
ciepła
UKŁAD 4
2 PIĘTRO
2.01
2.02

Sala lekcyjna
Magazynek sali lekcyjnej

150,9
18,2

2.03
2.04

Magazynek sali lekcyjnej
Sala lekcyjna

18,2
150,9

-

2,2

∑

-

2

∑

500
40
540
40
500
540

2.05

Sala lekcyjna

207,3

500

2.06

Sala lekcyjna

99,2

220

2.07
2.08
2.09
2.10
2.11

Przedsionek WC
WC dla chłopców
WC personelu szkoły
Przedsionek WC
WC dla dziewcząt

15,9
36,1
12,6
15,9
36,1

-

1,9
8
4
1,9
5,5

2.12

Pomieszczenie
porządkowe

37,1

-

2.13

Biblioteka szkolna

116,1

2.14

Komunikacja-korytarz
szkolny

305,1

2.15

Komunikacja-klatka
schodowa

12,7

3

25osx20m /h*os
3
Vw=540m /h
Wentylator
dachowy
3
25osx20m /h*os
3
Vw=540m /h
Wentylator
dachowy
3
25osx20m /h*os
3
Vw=500m /h
Wentylator
dachowy
3
11osx20m /h*os
3
Vw=220m /h
Wentylator
dachowy
3
Vw=600m /h
Wentylator
dachowy

1

∑
-

30
290
50
30
200
600
40

-

2

-

230

Vw=230m /h
Wentylator
dachowy
Przewiew
grawitacyjny

-

2

-

25

Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna
3

Napływ powietrza do pomieszczeń, które są wentylowane za pomocą
wentylatorów wywiewnych poprzez mikrowentylację w oknach oraz
otwory kompensacyjne w pomieszczeniach bez okien.
Przyjęte krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach:
− z zespołów sanitarnych:
• 50m3/h na WC x ilość szt,
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• 30m /h na pisuar x ilość
szt,
− z pomieszczeń magazynowych min. 1 krotna wymiana,
− z pomieszczeń biurowych, dydaktycznych min. 1 krotna i nie mniej
niż 20m3/h na osobę.
3. USYTUOWANIE URZĄDZEŃ:
− centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu, jedną jako
podwieszaną w pomieszczeniu wewnątrz budynku,
− wentylatory dachowe – na dachu (z nazwy),
− wentylatory łazienkowe – w pomieszczeniach,
W pomieszczeniach z serwerem przewidziano chłodzenie
powietrza klimatyzatorem ściennym o mocy chłodzącej 3,3 kW.
4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
Ciepło dla nagrzewnic central wentylacyjnych:
Układ nr 1 – QN= 36kW
Układ nr 2 – QN= 30kW
Układ nr 3 – QN= 25kW
Układ nr 4 – QN= 25kW
∑ =116kW
5. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A łączone przez
kołnierze lub okrągłe typ SPIRO łączone przez mufy/nyple.
Przewody prowadzone przy ścianach zewnętrznych, pod stropem
w obudowie gipsowej oraz w przestrzeni stropu podwieszanego.
6. IZOLACJA TERMICZNA I DŹWIĘKOCHŁONNA
Przewody izolowane matami z wełny mineralnej z płaszczem z folii
aluminiowej o grubości 5cm. Tłumiki szumu na wejściu/ wyjściu
z central a wentylatory dachowe tłumiących podstawach
dachowych. Podłączenia elastyczne central i wentylatorów
kanałowych z kanałami.
7. ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE
Nawiewniki:
− kratki ścienne montowane w kanale wentylacyjnym
wyposażone w przepustnice regulacyjne,
− anemostaty nawiewne wyposażone w przepustnice
regulacyjne i skrzynki rozprężne.
Wywiewniki:
− anemostaty sufitowe montowane w stropie podwieszanym
wyposażone w szczeliny regulacyjne,
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− kratki wywiewne montowane w kanałach wyposażone
w przepustnice regulacyjne.
8. STEROWANIE I AKPiA
Centrale wentylacyjne wyposażone w komplet automatyki wraz
z rozdzielnicami zasilająco sterującymi przewidzianymi przez
producenta dla danej konfiguracji central, tzn. np. wyposażonej
w wymiennik glikolowy, obrotowy, wentylator nawiewny
i wywiewny, filtry (wstępny i wtórny), chłodnicę wodną,
nagrzewnicę wodną.
Włączenia i wyłączenia urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
z pomieszczeń przez nie obsługiwanych.
Układy nawiewne z wywiewnymi zblokowane. W układzie zasilania
central z wentylatorów nadrzędny sygnał z centralki p.poż. –
zatrzymanie ich pracy.

C. ŻYWIENIE
1. UWAGA WSTĘPNA
W istniejącej szkole funkcjonuje kuchnia, która ulegnie likwidacji na
rzecz projektowanej niniejszym opracowaniem.
2. DANE OGÓLNE DO PROJEKTU TECHNOLOGII KUCHNI
2.1 Wizja lokalna
2.2Wytyczne programowo – funkcjonalne projektowania przedszkoli
2.3 Materiały informacyjne dotyczące wyposażenia
3. PROGRAM USŁUG
Zespół żywieniowy zaprojektowany został do wydawania posiłków dla
dwuoddziałowego
przedszkola
jak
i
uczniów
gimnazjum
i podstawówki. Posiłki wydawane będą z jednego kredensu, któremu
przyporządkowana jest zmywalnia naczyń stołowych. Konsumpcja
odbywać się będzie na poziomie 1 piętra. Nie przewiduje się
normatywnych ilości kredensów i zmywalni z uwagi na ograniczoną
powierzchnię zabudowy.
3.1 Zapotrzebowanie surowców, powierzchnie magazynowania
produktów
Uważa się, że ogólna dostępność na rynku handlowym
w pozyskiwaniu towarów i surowców (rodzaj, ilość produktu wg
zarządzenia nr 16 Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
25 września 1974 roku) nie wymaga magazynowania z normatywnym

13

zapasem,
a tym
samym obliczania
powierzchni
magazynowania. Projekt uwzględnia niezbędny rodzaj pomieszczeń
magazynowania i produkcyjnych do zespołu żywieniowego
przedszkoli jak i szkół.
3.2 Zatrudnienie
Praca w kuchni odbywać się będzie od godz. 700 do 1400. Przewiduje
się zatrudnienie personelu na jedną zmianę z przesunięciem godzin
pracy poszczególnych pracowników.
Zatrudnienie:
− kucharka
1
− pomoc kuchenna 1
− zmywająca
1
Funkcję kierownika kuchni pełni kierownik przedszkola.
4. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
4.1 Zaplecze magazynowe:
− magazyn opakowań – w regały,
− magazyn ziemniaków – w ruszt podłogowy,
− magazyn warzyw w ruszt podłogowy i regały,
− magazyn zasobów – w regał i szafę,
− magazyn produktów suchych – w z zamrażarkę, regały, ruszt
podłogowy, szafę chłodniczą.
4.2 Zaplecze socjalne
− pomieszczenie socjalno – szatniowe – w szafki metalowe, stół,
krzesła,
− węzeł sanitarny – w natrysk, muszlę ustępową, umywalkę.
5. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEŃ
PRODUKCYJNYCH
5.1 Obróbka wstępna
− obieranie ziemniaków, jarzyn – mechanicznie lub ręcznie. Ryb –
– ręcznie.
W przygotowalni (obieralni) wydzielono trzy stanowiska robocze
wyposażone w stoły robocze, zlewo – baseny oraz ławkę do
oczkowania.
− dezynfekcja jaj – w wydzielonym boksie przy kuchni zainstalowano
zlew, lodówkę, stół i naświetlacz do jajek.
5.2 Obróbka wtórna, termiczna i zimna
− ziemniaki, warzywa, owoce – rozdrabnianie dokonywane będzie
ręcznie lub mechanicznie.
− wyroby mączne – mieszanie masy ręcznie lub mechanicznie

14

− mięso lub ryby – mielenie
mięsa w oddzielnej maszynie
− kuchnia gorąca – w pomieszczeniu kuchni znajdować się będzie:
• stanowisko obróbki termicznej zup, ziemniaków i warzyw,
• stanowisko obróbki wstępnej i termicznej mięsa,
• stanowisko obróbki termicznej herbaty i sosów,
• stanowisko obróbki wyrobów mącznych,
− trzon kuchenny – dla przygotowania mleka, jarzyn,
zasmażek,
− patelnia – do smażenia mięsa, ryb,
− kociołki przechylne – dla przygotowywania sosów,
herbaty i kompotów,
− taborety do przygotowywania ziemniaków, zup.
Boks
do
zmywania
naczyń
kuchennych
wyposażony
zlewozmywak, regał.
5.3 Zmywalnia naczyń stołowych
− wyposażona w dwukomorowy zlewozmywak, maszynę do mycia
i szafę przelotową na styku zmywalnia – kredens.
6. WYDAWANIE POSIŁKÓW - KREDENS
− wyposażony w regały i stoły. W
przechowywane będą naczynia stołowe.

pomieszczeniu

tym

7. ZWIĘZŁY OPIS FUNKCJI
Zespół żywieniowy jako zespól pomieszczeń zlokalizowany jest na
1 piętrze. Transport pionowy będzie się odbywał dźwigiem
towarowym.
Transport poziomy – ręczny. Wszystkie surowce i produkty dowożone
w opakowaniach fabrycznych. Natomiast pieczywo w koszach
z tworzywa, a mięso i wędliny w pojemnikach zamykanych.
Odpady pokonsumpcyjne i poprodukcyjne wynoszone będą na
zewnątrz do szczelnego kontenera, w workach foliowych.
Dla przedszkolaków posiłki wydawane będą w systemie obsługi
„kelnerskiej” jak i odnoszenie naczyń stołowych.
8. WYTYCZNE BRANŻOWE
8.1 Wnętrza
Wykończenie wnętrz zgodnie z wymogami higieniczno – sanitarnymi:
− posadzki – we wszystkich pomieszczeniach płytki ceramiczne.
Posadzki z osadzonymi wpustami powinny być wykonane ze
spadkiem1,5% w kierunku wpustów podłogowych,
− cokoliki – we wszystkich pomieszczeniach do wysokości 0,10m
z tego samego materiału jak posadzki,
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− narożniki
ścian
–
zabezpieczone
przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
− ściany,
− pomieszczenie personelu – o powierzchni gładkiej wyłożone
okładziną łatwo zmywalną i trudno zapalną,
− pomieszczenie produkcyjne, kredens, zespoły sanitarne – do
wysokości 2,0m wypłytkowane, powyżej pomalowane
ekologiczną farbą zmywalną,
− komunikacja, magazyny – tynk gładki pomalowany ekologiczną
farbą zmywalną,
− pomieszczenie na odpadki – na całej wysokości wypłytkowane,
− sufit – we wszystkich pomieszczeniach tynk gładki pomalowany
ekologiczną farbą zmywalną,
− drzwi – futryny stalowe, skrzydła drewniane pokryte laminatem
termoutwardzalnym. Drzwi zewnętrzne do zaplecza na
wysokości 40cm od dołu obić blachą,
− okna – oszklone podwójnie z wywietrznikami w ramach z PCV
lub aluminium z możliwością zainstalowania siatki przeciw
owadom.
8.2 Instalacje sanitarne
Ogrzewanie – instalacja centralnego ogrzewania o temp. 80/600C
z grzejnikami płytowymi konwektorowymi. Podejścia do grzejników
prowadzić w bruzdach.
Wodociąg – zapotrzebowanie wody – 75dm3 na 1 żywionego (w tym
50% wody ciepłej o temp. 550C). Przewody podejściowe do
przyborów i baterii w bruzdach pod tynkiem.
Kanalizacja – ścieżki poprodukcyjne oddzielnym odpływem poprzez
terenowy łapacz tłuszczu. Podejścia do przyborów i piony
w ścianach.
Instalacja elektryczna – wszystkie obwody prądowe jako podtynkowe
i zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi prądowymi – wyłącznik
ochronny różnicowy.
Instalacje wykonane z rur stalowych oraz metalowe zmywaki i meble
winny być podpięte do szyny wyrównawczej zerowego potencjału.
W pomieszczeniach z bateriami i kurkami spustowymi, sprzęt
instalacyjny wykonany jako ochronny przed rozbryzgami wody.
Wentylacja – wszystkie pomieszczenia powinny posiadać wentylację
grawitacyjną. Zmywalnia, kuchnia, obieralnia powinny być
wentylowane mechanicznie.
Nad trzonami, patelniami, kociołkami przechylnymi zainstalować
okapy.
9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

Poz

Wyszczególnienie

1
1

16
Ilość

Pobór
mocy

Produ-cent lub
dystrybutor
5
A

2
Kuchnia elektryczna z
piekarnikiem KEZ-6P/N wym.
900x900x850
2 Kuchnia elektryczna KEZ 4502SD na szafce S-450
z drzwiami
wym. 450x900x850
3 Patelnia elektryczna PE-40
wym. 1000x900x850
4 Taboret elektryczny TE-3
Wym. 600x650x350
5 Zestaw kociołków
przechylnych elektrycznych o
poj. 3x30l
Wym. 1600x400x1350
6 Elektryczna maszynka do
mięsa „WILK”
wym. 370x210x380
7 Szatkownica CL20
Wym. 300x300x560
8 Wieloczynnościowa maszyna
gastronomiczna z
przystawkami
9 Maszyna do mycia ZK-05.3
wym. 600x600(950)x900
10 Obieraczka do ziemniaków
OZO-3.1 z osadnikiem
obierczym
Wym. 470x460x1220

3
1

4
22,2kW
3x230/400

1

8kW
3x230/400

A

1

9kW
3x230/400
1,8kW
3x230/400
18kW
3x230/400

A

1

0,8kW
230V

B

1

0,4kW
230V
1,1kW
3x230/400

B

4,75kW
3x230/400
0,75kW
3x230/400

A

1
2
11 Chłodziarka (lodówka)
wym. 600x600x850
12 Szafa chłodnicza S-147
Wym. 1662x730x1985
13 Szafa chłodnicza S-711
wym. 860x762x1982
14 Zamrażarka dwukomorowa Z67
wym. 1700x785x910
15 Naświetlacz do jaj UV-254
wym. 400x350x200
16 Zlew jednokomorowy
wym. 500x600x850
17 Zlew jednokomorowy
wym. 600x500x850
18 Zlew jednokomorowy z

3
1

4
230V

1

0,3kW
3x230/400
0,3kW
3x230/400
0,6kW
3x230/400

2
1

1

1
1

1
1

1

Uwagi

6

A
A

B

B

5
sklepy
AGD

6
typu
domowego
hurtownie
hurtownie
hurtownie

220V

hurtownie

6

C

1

C

2

sklep AGD

montowany do
ściany
typu

17

19
20
21

22

23

24

25

26

27

28

ociekaczem
wym. 800x600
Zlew dwukomorowy
wym. 1200x600x850
Stół z blachy stalowej z półką
wym. 400x900x850
Umywalka fajansowa
mocowana do ścian
wym. ~490x390
Stół z blachy stalowej z półką,
i listwą przyścienną
wym. 120x600x850
Stół z blachy stalowej z półką,
i listwą przyścienną
wym. 600x400x850
Stół z blachy stalowej z półką,
i listwą przyścienną
wym. 1500x600x850
Stół z blachy stalowej z półką,
i listwą przyścienną
wym. 600x600x850
Stół z blachy stalowej
nierdzewnej
wym. 900x600x850
Stół z blachy stalowej
nierdzewnej
wym. 600x600x850
Stół z blachy stalowej
nierdzewnej blat z otworem
Ø250mm
wym. 1000x600x850

1
2
29 Stół z blachy stalowej z półką,
z wyoblonym narożnikiem
Wym.2000x700x850
30 Stół z blachy stalowej z półką,
z wyoblonym narożnikiem
Wym.1800x700x850
31 Regał przelotowy ze stali
nierdzewnej z sześcioma
półkami pełnymi
Wym.1200x400x1800
32 Regał metalowy ze stali
nierdzewnej z sześcioma
półkami pełnymi
Wym.600x400x1600
33 Regał metalowy ze stali
nierdzewnej z sześcioma
półkami pełnymi
Wym.1000x400x1800

domowego
2

C

1

C

4

sklep AGD

5

C

1

C

5

C

1

C

1

C

1

C

1

C

3
1

4

5
C

1

C

1

C

1

C

2

C

typu
domowego

6

18
34 Regał metalowy ze stali
nierdzewnej z sześcioma
półkami pełnymi
wym. 1100x400x1800
35 Regał metalowy ze stali
nierdzewnej z sześcioma
półkami pełnymi
wym. 1200x400x1800
36 Regał metalowy ze stali
nierdzewnej z sześcioma
półkami pełnymi
wym. 1500x400x1800
37 Szafa drewniana z półkami
przestawnymi
wym. 1100x500x1800
38 Szafa stalowa z półkami
przestawnymi
wym. 800x500x1800
39 Lada pomocnicza z blachy
nierdzewnej z półką
wym. 900x400x850
39 Lada pomocnicza z blachy
a nierdzewnej
wym. 1200x250x350
40 Ruszt podłogowy drewniany,
impregnowany
wym.1500x700
41 Ruszt podłogowy drewniany,
impregnowany
wym.2200x600
1
2
42 Ruszt podłogowy z zasiekiem
ściennym trzystronnym,
impregnowany
-podłogowy o wym. 1500x2400
43 Szafa ubraniowa stalowa
dwudzielna
wym. 400x500x1800
44 Ławka drewniana,
impregnowana
Wym. 800x300x400
45 Profesjonalna bateria
kuchenna PRESTO Maestro2

1

C

8

C

1

C

1

wykonanie
indywidualne

1

C

2

C

1

C

1

wykonanie
indywidualne

1

wykonanie
indywidualne

3
1

4

4

5

6
wykonanie
indywidualne

D

1

wykonanie
indywidualne

1

F-my Presto

Dystrybutorzy:
A – „Lozamet” Łódzkie Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
91-202 Łódź ul. Warecka 5
B – „Tanaka” S.A. Warszawa ul. Puławska 426
„Iglomirex” Katowice ul. Roździeńskiego 188
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C – Agencja Handlowo – Usługowa „POLTAN” Katowice ul. Raciborska
„DORA – METAL” Czarnków k/Poznania ul. Chodzielska 5
D – „PROMAG” S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 49

D. UWARUNKOWANIA INWESTYCJI
1. Pomieszczenie adaptowane na projektowane kotłowni wymaga
pogłębienia dla uzyskania w świetle 2,5m.
2. Realizacja projektowanej kotłowni wymaga przebudowy układu
instalacyjnego kanalizacji sanitarnej zastanego w pomieszczeniu
adaptowanym dla niej.
3. Zimna woda do transformowania jako ciepła doprowadzona
zostanie do projektowanej kotłowni z sąsiadującego pomieszczenia
warsztatu, w którym znajduje się przyłącze wody.
4. Wentylacja magazynu paliw wymusza przeprowadzenie dwóch
kanałów wentylacyjnych przez parter (pomieszczenia użytkowe)
ponad dach.
5. Odprowadzenie spalin z kotłów i wentylacja wywiewna kotłowni
wymusza przeprowadzenie 3-ch przewodów przez pomieszczenie
WC-tów na parterze i 1 piętrze ponad dach.

BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO – DYDAKTYCZNO – REKREACYJNO –
SPORTOWEGO W WIŚLICY.
GOSPODARKA WOD-KAN.
1.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
• instalacje i sieci wody pitnej dla celów socjalnych i zaplecza gastronomicznego;
• instalacje i sieci wody dla celów zabezpieczenia ppoż.;
• instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej z węzłów sanitarnych oraz z natrysków i zaplecza
gastronomi;
• instalacje i sieci kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachu dróg i parkingów.

2.BILANS WODY I ŚCIEKÓW.
2.1. BILANS WODY.
Qśr dob. = 10,75m3/d.
Qśr h. = 2,0m3/h.
Zapotrzebowanie wody ppoż. wynosi:
Qs = 20dm3/s.

2.2.BILANS ŚCIEKÓW.
2.2.1.ŚCIEKI SANITARNE.
Bilans ścieków sanitarnych przyjęto na podstawie zapotrzebowania wody do celów
socjalnych i gastronomicznych.
Qśr dob. = 10,75 m3/d.
Qśr h. = 2,0 m3/h.

2.2.2.ŚCIEKI DESZCZOWE.
Do obliczenia ilości ścieków deszczowych przyjęto deszcz miarodajny występujący jeden
raz na 5 lat w czasie trwania 15min z prawdopodobieństwem jego wystąpienia 20% - q=131
l/s/ha.
Obliczenia wykonano na podstawie wzoru:
Q= q x ψ x F = l/s.
gdzie: q- natężenie deszczu l/s; ψ- współczynnik spływu; F- powierzchnia zlewni – h.
Do obliczeń przyjęto powierzchnie:
-drogi, parkingi i dachy :
- 0,5ha; /ψ-0,90/
-boiska do drenowania i odwodnienie powierzchniowe: - 0,15ha: /ψ-0,80/
Qdr. i dachy.
= 0,5 x 131 x 0,90 = 58,95 dm3/s.
Qdrenaż
= 0,15 x 131 x 0,80 = 15,70 dm3/s.
Ogólna ilość ścieków deszczowych: Q=58,95 + 15,70 = 74,65dm3/s.

3.INSTALACJE WEWNĘTRZNE.
3.1.WODA PITNA.
Obiekt będzie zasilany w wodę z wodociągu Miejskiego wodą spełniającą warunki dla wody
bytowo-gospodarczej. Ciśnienie wody w sieci zewnętrznej zapewnia minimalne ciśnienie na
zaworze hydrantowym 20 m sł. w. Wlot wody nastąpi do budynku istniejącego gdzie
zabudowany będzie nowy zestaw wodomierzowy a następnie istniejącym kanałem wzdłuż
ściany części istniejącej szkoły do pomieszczenia technicznego nr 040 - skąd nastąpi
rozprowadzenie wody poszczególnych odbiorników w projektowanym budynku. Instalację
wodociągową wewnętrzną zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Rurociągi wodne
układane będą nad stropem podwieszonym, oraz w ścianach, pod tynkiem i glazurą.
Armaturę należy zastosować miedzianą lub mosiężną.
Ciepła woda przygotowana będzie centralnie w wymiennikowni ciepła.
Przewody wody zimnej i ciepłej będą izolowane izolacją z pianki poliuretanowej.
Hydranty szafkowe DN52 – w hali sportowej i DN25 w pozostałej części, zlokalizowane
zostały przy wejściach na poziomie +1,35m nad posadzką, przy ciągach komunikacyjnych
zapewniając zasięg hydrantów na całą powierzchnię i swobodne dojście do szafek
hydrantowych.
Szafkę hydrantową wyposażyć w zawór hydrantowy, prądowniczkę do węży oraz 1 odcinek
węża półsztywnego o długości 20 m.
Lokalizację hydrantów i trasę rurociągów pokazano na załączonych rysunkach.

3.2.KANALIZACJA SANITARNA.
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek z PCV łączonych
kielichowo, układanych pod posadzką na podsypce i w obsypce piaskowej oraz nad stropem
podwieszonym i w ścianach jako piony i podejścia do przyborów sanitarnych. Piony
kanalizacyjne zakończone będą rurą wentylacyjną nad dachem budynku lub zaworem
napowietrzającym zabudowanym nad stropem podwieszonym. Wszystkie piony spustowe
wyposażyć w czyszczaki rewizyjne. Odpływy z przyborów sanitarnych w budynku podłączyć
do projektowanych pionów kanalizacyjnych.
Ścieki z zaplecza kuchennego odprowadzone będą, ze względu na możliwość wystąpienia
wysokich temperatur, rurami żeliwnymi o średnicy 50 do 150mm. Na odpływie tych ścieków
należy zabudować separator tłuszczu z komorą sedymentacyjną.

3.2.1 SEPARATOR TŁUSZCZU.
Separator tłuszczu służący do oczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami,
charakteryzuje się zwartą budową. Zbiornik do zabudowy podziemnej wykonany jest
żelbetowy o średnicy zewnętrznej 1300mm.
Separator
gwarantuje zachowanie wysokich parametrów czystości wody z niego
wypływającej która jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004r
– Dz. U. Nr 168.
Wyposażenie podstawowe:
• zbiornik z przedziałem szlamowym i separacją;
• króciec przyłączeniowy z deflektorem;
• króciec wylotowy ścieków z przedłużeniem.

3.3.KANALIZACJA DESZCZOWA.
Odwodnienie dachu budynku Gimnazjum odbędzie się za pomocą 15 rur spustowych ø120 i
ø150 zabudowanych na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach.
Rury spustowe wyposażyć należy w czyszczaki rewizyjne DN150.

Włączenie do kanalizacji zewnętrznej wykonać rurą PCV160 układaną na podsypce i w
obsypce piaskowej grubości 20cm.

4.SIECI ZEWNĘTRZNE.
4.1.WODA PITNA.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZGK 703/5./14/2010 z dnia 23.09.2010r, przyłącze
wody dla projektowanej Inwestycji nastąpi z istniejącego rurociągu φ100. Przyłącze
wykonane będzie rurą
stalową ocynkowaną DN80 – dla potrzeb socjalnych i
zabezpieczenia wewnętrznego ppoż. oraz rurą PE100
Dy110 dla zewnętrznego
zabezpieczenia ppoż. szkoły istniejącej i projektowanej rozbudowy. Pomiar wody na cele
socjalne odbywał się będzie przez zestaw wodomierzowy zabudowany w części istniejącej
szkoły w składzie: wodomierz, armatura odcinająca, filtr siatkowy i zawór antyskażeniowy.

4.2.KANALIZACJA SANITARNA.
Sieć zewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o średnicy 160 i 200mm
układanych na podsypce i w obsypce piaskowej na gruncie o wymaganej nośności. W
punktach węzłowych zabudowane będą studzienki rewizyjne.
W związku z brakiem możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych w systemie
grawitacyjnym, na zagospodarowywanym terenie przewidziano zabudować przepompownię
ścieków sanitarnych. Dla przepompowania ścieków sanitarnych konieczna jest
przepompownię ścieków o wydajności Q=2,5 m3/h. Dobrano przepompownię zbiornikową
φ1200 wyposażoną w dwie pompy zatapialne. Z przepompowni rurociągiem tłocznym ścieki
odprowadzone będą do projektowanej studzienki rewizyjnej na istniejącej kanalizacji
sanitarnej φ200 odprowadzającej ścieki z istniejącej szkoły.
.

4.3.KANALIZACJA DESZCZOWA.
Wody opadowe z terenu boiska oraz dachu budynku projektowanego jak również
projektowanych parkingów odprowadzone będą siecią z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej i
dalej, istniejącym - remontowanym odpływem do starorzecza.
Całość ścieków deszczowych odprowadzona będzie przez separator oleju z filtrem
koalescencyjnym, komorą sedymentacyjną, automatycznym zamknięciem o przepływie
Q=15/150dm3/s. Odwodnienie dróg i parkingu nastąpi poprzez wpusty drogowe Ø600mm z i
osadnikiem.
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC o średnicy 200 do 300mm, układanych
na podsypce i w obsypce piaskowej na gruncie o wymaganej nośności. W punktach
węzłowych zabudowane będą studzienki rewizyjne φ1200.
Trasę kanalizacji deszczowej z lokalizacją separatora oleju i miejscem odpływu do
odbiornika pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.

4.3.1.ODOLEJACZ KOALESCENCYJNY.
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości odprowadzanych wód deszczowych, przed
wprowadzeniem do odbiornika przewidziano zabudować separator oleju z filtrem
koalescencyjnym, komorą sedymentacyjnną i automatycznym zamknięciem.
Przyjęto separator o przepływie 15/150dm3/s. Separator ten zatrzymuje produkty
ropopochodne oraz zanieczyszczenia stałe ulegające sedymentacji z wód odpływających ze
zlewni opadowej. Wyposażenie separatora w filtr koalescencyjny pozwala na uzyskanie

zawartości produktów ropopochodnych w odprowadzanych ściekach nie przekraczającego
5mg/dm3, to jest zgodnie z obowiązującymi normami.
Projektowany odolejacz posiada polskie atesty, dopuszczające go do zastosowań w
gospodarce wodno – ściekowej.
4.4.KANALIZACJA DESZCZOWA - DRENAŻOWA.
Ścieki deszczowe odprowadzane przez drenaż z boiska sportowego kierowane będą siecią
rur drenarskich φ80, i φ145 do kanalizacją z rur PVC o średnicy 200mm, układanych na
podsypce i w obsypce piaskowej na gruncie o wymaganej nośności. Drenaż pod boiskami
wykonany będzie z rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego układanych na
wyrównanej warstwie bez kamieni i obsypanej materiałem przepuszczającym wodę o max.
średnicy φ32, grubości min. 300mm.
W punktach węzłowych kanalizacji zabudowane będą studzienki rewizyjne φ300 na rurach
drenarskich oraz φ1200 na kanalizacji.
Odwodnienie powierzchniowe boiska wykonane będzie przez dwa ciągi odwodnienia
liniowego korytkami z polimer betonu z rusztem żeliwnym. Ścieki z odwodnienia liniowego
łącznie z wodami z drenażu odprowadzone będą do kanalizacji zewnętrznej.
Trasy drenażu oraz kanalizacji odpływowej, lokalizację odwodnień liniowych oraz lokalizacją
studzienek pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.

5.PRÓBY SZCZELNOŚCI.
Badania szczelności przewodów i armatury należy przeprowadzić za pomocą próby wodnej:
dla sieci kanalizacyjnej - zgodnie z normą PN-EN 1610:2002;
dla sieci wodnej - zgodnie z normą PN-B-10725:1997.
Wyniki prób szczelności odcinków jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.
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OPIS TECHNICZNY
Rodzaj opracowania
Projekt budowlany dróg, placów i parkingów dla Centrum Edukacyjno –
Dydaktyczno - Sportowego w Wiślicy.
1.1 Inwestor
Urząd Gminy w Wiślicy .
28-160 Wiślica ul. Okopowa 8
1.2 Podstawa opracowania
-

Zlecenie Inwestora

-

Mapa do celów projektowych

-

Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez GEOBUD Katowice ul.
Sikorskiego 34

-

Plan Zagospodarowania Terenu wykonany przez Biuro Projektów
Architektoniczych i Usług Inwestorskich „COMTAREX” Katowice ul. Stawowa

-

Wizja lokalna w terenie

-

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje opracowanie budowy dróg, parkingów i placów.
1.4 Lokalizacja
Teren opracowania położony jest w Wiślicy przy ulicy Kilińskiego
1.5 Opis stanu istniejącego
Teren opracowania posiada kształt zbliżony do prostokąta i ograniczony jest
-

Od północnego wschodu ulicą Kilińskiego

-

Od południa starorzeczem rzeki Nida

-

Od zachodu zabudową mieszkaniową
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-

Od wschodu granicą działki należącej do Inwestora.
Teren opracowania jest terenem płaskim częściowo utwardzonym. Obiekty
kubaturowe zlokalizowane na terenie zostały przeznaczone do modernizacji.
Uzbrojenie terenu stanowią następujące media :

-

Kanalizacja deszczowa

-

Kanalizacja sanitarna

-

Sieć wodociągowa

Przebieg i usytuowanie istniejącego uzbrojenia pokazano na mapie do celów
projektowych.

.
2. Komunikacja
Dojazd na przedmiotowy teren możliwy jest od strony ulicy Kilińskiego oraz placu
manewrowego zlokalizowanego na zachodniej stronie terenu zagospodarowania. W
związku z modernizacją Centrum Edukacyjno - Dydaktyczno - Sportowego przy ulicy
Kilińskiego w Wiślicy zachodzi potrzeba zaprojektowania układu dróg, placów oraz
parkingów zapewniającego obsługę komunikacyjną modernizowanych ,
przebudowywanych i nowobudowanych obiektów oraz boisk sportowych Układ
komunikacyjny stanowi.
-

Droga wewnętrzna , która umożliwia dojazd na teren ośrodka od strony ulicy
Kilińskiego . Szerokość jezdni wynosi 4,00 m nawierzchnia z kostki betonowej
. przebiega wzdłuż nowo projektowanego budynku gimnazjum kończąc się
przy istniejącym placu o nawierzchni betonowej .

-

Parkingi wraz z dogami manewrowymi zlokalizowane na terenie opracowania
umożliwiające postój samochodów osobowych .Ilość stanowisk – 11 w tym
Ilość stanowisk dla niepełnosprawnych – 1 . Wymiary stanowisk 2,50x5,00
.Wymiary stanowisk dla niepełnosprawnych 3,75x5,00. Nawierzchnia z kostki
betonowej . Drogi manewrowe o szerokości 6,00 m. Konstrukcja nawierzchni
została opisana w punkcie 2.1

-

Plac manewrowy o wymiarach 19,60x18,70 m.

2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4
Konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej parkingów i placu manewrowego
stanowią następujące warstwy :
o Geosiatka typ Fortrac 65/65-30T układana w poprzek osi drogi z zakładem
1,50 m
o Geotekstyl typ Fibertex F-200M układany w poprzek osi drogi z zakładem
0,50 m
o Warstwa odcinająca piasek średnioziarnisty gr. 15 cm
o Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,50/63 gr. 10
cm
o Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 30 cm.
Po ułożeniu w/w warstw E2>120 Mpa.
o Podbudowa kruszywo łamane gr. 20,00 cm
o Kostka betonowa typu BEHATON gr. 8,00 cm posadowiona na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3,00 cm
Powyższa konstrukcja nawierzchni odpowiada jezdni drogi wenętrznej kategorii KR4
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2.2 Odwodnienie
Wody powierzchniowe z nawierzchni jezdni i chodników zostaną odprowadzone do
projektowanych wpustów ulicznych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie.
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