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PROJEKT  INSTALACJI  SANITARNYCH  DLA ZESPOŁU BOISK
ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK
SPORTOWYCH ORLIK 2012

1.1. Instalacja wodno – kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Proejktuje się odprowadzenie wód deszczowych pionem D 0,07 dla każdej pary
segmentów, z wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone
będą każdym pionem do studni rewizyjnej a dalej do pobliskiego rowu. Projekt
kanalizacji deszczowej dla adaptowanego budynku przedstwaiono na rys.S2

Instalacja wodociągowa

Projektuje się doprowadzenie wody z projektowanej sieci wodociągowej. Zaplecze
wyposażone będzie w umywalki, natryski, wc oraz zawory czerpalne ze złączką. Do
umywalek i natrysków doprowadzona będzie woda ciepła – zmieszana, przygotowana w
pojemnościowym podgrzewaczu wody umieszczonym w magazynie, do wc i zaworów
czerpalnych woda zimna.

Projektuje się przyłącze wodociągowe z rur PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC.

Umywalki wyposażone będą w baterie naścienne, natryski w baterie sufitowe.

Projektuje się podgrzewacz wody o pojemności 150l.

Obliczenie zapotrzebowania wody :

- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych – 49 osób

- zapotrzebowanie wody dla sportowca 60dcm3/d

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,5

        Q=49x60dcm3/d=2940dcm3/d=2,94m3/d

        Qmaks = 2,94m3/dx1,5=4,41m3/d
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Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza

rodzaj przyboru          ilość                     qn              Qn

umywalki                     4                        0,14           0,56

wc                                4                        0,13            0,52

natrysk                         2                         0,30            0,60

pisuar                           1                        0,10             0,10

zawór                           3                       0,10              0,30

                                                                                   2,08 zatem q=0,9dcm3/s

Kanalizacja sanitarna

projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego zbiornika
bezodpływowego rurami kanalizacyjnymi PCV fi160. Śieki z przyborów odprowadzane
będą rurami PCV fi110. 

Podejścia pod umywalki i natryski PCV fi50

Dla adaptowanego budynku projektuje się dwa piony z wywiewkami wg rys. S1

Wentylacja nawiewno – wyciągowa

Projektuje się wentylację mechaniczną odrębną dla każdego pomieszczenia składającą się z
wentylatora nawiewnego z podgrzewaczem powietrza i filtrem powietrza oraz wentylatora
wyciągowego umieszconego na dachu nad każdym pomieszczeniem. Powietrze zewnętrzne
tłoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny będzie dostarczane przewodem fi100 nad
podłogę pomieszczenia. Przewidziano wentylatory wywiewne o wydajności do 150m2/h
oraz wentylatory nawiewne o wydajności 100m2/h i mocy grzałki 800W. Rozmieszczenie
wentylatorów zgodne z rys.3 opracowania.
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