ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ,ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА
БУРГАС
ОБЕКТ:

ЧАСТ : ВК
ФАЗА : ТП

ОБЩА ЧАСТ
Сградата е разположена в УПИ I, кв.31, по плана на с. Изворище, Община Бургас .
Настоящият проект е разработен въз основа на архитектурно строителни планове, задание на инвеститора,
Наредба №4/17.06.2005г.
Захранването със студена вода ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод ст. ф89 , съгласно
Наредба №4/17.06.2005г. чл.27 (2).
Захранването на санитарните възли с топла вода ще се осъществява посредством ел. бойлери по 100л.
Отпадъчните водни количества от мивките и санитарните възли в сградата се отвеждат с PVC тр. Ø110 до
хоризонтален канализационен клон Ø160, разположен вкопано на кота +0,00. ХКМ отвежда водите до
новопроектирана изгребна яма.
За отвеждане на дъждовните води от сградата са предвидени водосточни тръби, описани подробно в част
„Архитектура“.
В настоящият проект, приемаме вентилирането на клоновете да се осъществи чрез основна вентилация.
Определяне на необходимите водни количества за сградата от Наредба №4/17.06.2005г. “Норми за
проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради” приложение 1 и 2

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
СВО се предвижда да бъде изпълнено от ПЕВП тръби, а СВМ ще бъде изпълнена от ПП и ПЕВП тръби .
Хоризонталната водопроводна мрежа се предвижда да се разположи вкопано на кота +0,00.
По наредба № Із-1971/2009г. се налага проектиране на противопожарна водоснабдителна мрежа
като е предвиден един ППК1 .
При преминаване на водопроводите през подове, стени и други панели и конструкции, около тръбите се
монтират гилзи от асфалтова мушама или листова стомана, както и от тръбни парчета.
Оразмерителното максимално секундно водно количество q max.s. за питейно-битови нужди във
водопроводните участъци на ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ , се определя по формулата :

P сек.= q н.max.h. x M уч.сгр.
720 х  Еa сгр.
q н.maxh. = 8 l/h
М уч.сгр. =6 броя потребители
Еа.сгр.о.= 5,0
Pсек. = 0.0133
Pсек.x Еа.сгр.о = 0,066
z сек. =0,30
q max.s. = 0,30 l/s ОТЧЕТЕНО ф25 ПЕВП v=1,18 m/s; r=0,1115 m/m
q пп = 2.0 l/s таб. 19 от Наредба Iз - 1971
q таб.=2,0+0,3 = 2,30 l/s ОТЧЕТЕНО ф 63 ПЕВП V=0,95 m/s; i=0.01902m/m
Максимално денонощно водно количество:
q н.max.ден =  q н.max.. x М сгр. m 3/d
1000
q н.max.ден. о = 0,60 m 3/d
Максимално часово водно количество:
q н.max.ч =  q н.max.ч. x М сгр. l/h
q н.max. ч = 48 l/h
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Оразмеряване на вертикалната водопроводна клонове
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Оразмеряване на вертикалната водопроводна мрежа

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ВОДОМЕРНИТЕ ВЪЗЛИ И ИЗБОР НА ВОДОМЕРИ
Съгласно Нормите на всяко сградно водопроводно отклонение, както и на клоновете за студена вода към
абонатната станция са монтирани водомери.
Общият водомер включва :
- спирателен винтил ( по БДС 2706; БДС13620 и др. )
- мрежест филтър ( по БДС 11325)
- възвратна арматура ( над 50мм- клапа по БДС 13620 и др
- самият водомер с прави тръбни участъци преди и след него с дължина не по-малка от 5 пъти диаметъра им (по
БДС 5461- водомери)
- спирателна арматура с изпускател - винтил при диаметър до 80мм включително, или спирателен и стенен
водопроводен винтил (по БДС 2705) след него при диаметър над 80мм.
Местните напорни загуби във водомерите Рзаг.в. се определят по формулата :
Рзаг.в.=s x q 2 ,kРа
Избираме 1бр. водомер комбиниран , със следните технически характеристики: Q min =6 l/h –
разположен вътре в сградата.

ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Канализационната система отвежда отпадъчните води от кухненските и тоалетните умивалници, подовите
сифони, клозетите, и другите прибори до главния хоризонтален клон, който е вкопан на кота +0,00. Същият
отвежда отпадъчните води до новоизградена изгребна яма.
Оразмеряване на изгребна яма :
-

Изгребната яма е с размери 2,50м / 2,15м / 1,50м , с полезен обем 8,0 м3, като ще се изчерпва на 13-14
дни. Изгребната яма е оразмерена според Наредба № РД – 02 – 20 – 8, Приложение 9 към чл. 39 (2).
V=Qop*tот*kp
Qop = 0,19 m3/min
tот=3.05min
kp=1.00
V=0,58 m3

Хоризонталната канализационна мрежа се състои от главен клон, второстепенни отклонения до ВКК.
Минималното покритие на тръбите се определя с оглед предпазването им от механични повреди и не трябва да е
по-малко от 0,1м.
Преминаването на тръби през носещи стени се осъществява с отвор, запълнен около тръбата с пластичен
материал. През фундаменти може да се премине само когато в тях са оставени специални отвори.
Хоризонталната канализационна мрежа е изградена от PVC тръби.
Отделните участъци са праволинейни с минимален диаметър  160 PVC тръби.
Не се разрешава замонолитване на хоризонталните клонове в конструктивните елементи на сградата.
Хоризонталната канализационна мрежа в сградата се оразмерява по следните формули:
Q = F . v , m3/s
v = c . (R. J) 0,5 , m/s
1 = - 2 . lg(2,51
+k )
0,5
Re. 0,5
3,71.d
Q = -F.(32.g)0,5 . lg (0,222.  + 0,067.k ) . (R.J) 0.5
R.(g.R.J)0,5 R
Максималният наклон на клоновете на ХКМ е 0,05.
Минималната допустима скорост трябва да бъде равна или по-голяма от самопочистващата скорост, която
осигурява транспортиране на неразтворените по-тежки примеси и предпазва канализационната мрежа от
задръстване.
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Минималните допустими скорости при оразмерителния пълнеж се определят в зависимост от диаметъра,
както следва :
v min,доп.
диаметър-
мм
м/s
100 - 250
0,70
300 - 400
0,80
450 - 500
0,90
600 - 800
0,95
900 - 1200
1,00
Максималната допустима скорост в СКМ се приема 2,5м/s .

Приложение №3
Оразмеряване на хоризонталната канализационна мрежа

ВЕНТИЛАЦИЯ НА ВКК
Предназначението на вентилационната мрежа е, да намали колебанието на въздуха във ВКК и отводните
тръби, за да се предпазят от изсмукване хидравличните затвори и да се осигури вентилация на сградната и
уличната канализация.
Видът на вентилацията зависи от броя , вида и разположението на санитарните прибори, а така също и от
дължината и диаметрите на отводните тръби и ВКК.
Всички ВКК се проектират с вентилационна част. Не вентилирани ВКК се допускат в сгради с повече от
един ВКК, когато не се превишават максимално допустимите отпадъчни водни количества при съответните
височини на клона.
В настоящият проект, приемаме вентилирането на клоновете да се осъществи чрез основна вентилация. Тя
се осъществява чрез продължаването на ВКК над покрива на сградата, откъдето при максимален отток постъпва
въздух, а при минимален - излизат канализационните газове. Вентилационните тръби завършват на 0,3 м над
неизползваем покрив и 2,30 м над използваем.

ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
При оразмеряване на дъждовната канализация е взета под внимание Наредба №4 и в частност Раздел IV,
чл.178, чл.179 и чл.180.
В част архитектура е отразен план на покрива със съответните покривни линии и наклони. Предвидени са
воронки за отводняване на покривите и вертикални клонове.
Отвеждането на дъждовните води е предвидено да се осъществи чрез водосточни тръби PVC DN 100.
Степента на напълване на водосточните тръби се приема ≠=0,33. Водосточните тръби се изливат свободно по
терена.

БХТПБ
Максималните оразмерителни скорости за студена и топля вода за питейно –битови водопроводни
инсталации в обществени сгради с помещения с допустимо ниво на шума ,са съгласно приложение 7 от БСА бр.5
Проектът е разработен при спазване на изискванията на Нормите за проектиране на ВК инсталации
При прекопаване на канали по стените да се вземат мерки против срутване
При извършване на водопроводни и канализационни работи на височина над 1.50 м от пода да се
използват обезопасени работни площадки
Не се допуска направата на канали и пробиване на отвори в стоманобетонови греди, колони и конзоли. По
изключение този вид работи могат да се извършат само след одобрение на проектанта
Огъването на тръбите под налягане става след предварителното им подсушаване и напълване със сух
пясък. Работниците да работят с предпазни ръкавици
Пробиването на отворите във водопроводните магистрали да става след спиране на водата в съответния
участък Забранено е проверяването на отвора с пръстите на ръцете.

ПБ
По наредба № Із-1971/2009г. се налага проектиране на противопожарна водоснабдителна мрежа
като е предвиден един ППК1 .

05. 2018 г.

Съставил: ……………………………
/ инж. М. Белински /
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ПРИЛОЖЕНИЯ
СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ,ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА
БУРГАС
ОБЕКТ:

ПРИЛИЖЕНИЕ 1:
Оразмеряване на вертикалната водопроводна мрежа

етаж:
санитарни
арматури

ВВК1
1

ВВК 1

брой

Еа.о.

2

∑Еа.о.
3

см.т.ум.

1

0,5

0,5

кл. каз.

1

0,5

0,5

душ

1

1

1

общо:

ВВК2

2

см.т.ум.

2

0,5

1

кл. каз.

2

0,5

1

душ

1

1

1

общо:

3

ПРИЛИЖЕНИЕ 2:
Въз основа на данните за ∑Еа на отделните вертикални водопроводни клонове отчитаме
диаметри за студена вода .

КЛОН
ВВК 1
ВВК2

необходимите

Кота

∑Еа ст.в.

P*Ea

z

qтаб

D

V

0,00

2

0,03

0,24

0,24

25

0,94

0,00

3

0,04

0,26

0,26

25

1,02
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ПРИЛИЖЕНИЕ 3:
Оразмеряване на хоризонталната канализационна мрежа жилищна част

1

хор. клон

санитарни арматури
2
клозетно казанче
тоалетен умивалник
душ
подов сифон тип - Рогов
подов сифон DN 100
общо:

3
3
5
2

DU
3
2.0
0.5
0.8
0.8
2.0

6,0
1,5
4,0
4,0
15,5

Излизане хор. клон – към РШ 1:
Q = K.(∑DU)0,5 l/s
Q = 0,7.(15,5)0,5 =2,76 l/s
Q ор. = 2,80 l/s
Приемам да се изгради с РVCф 160 мм. при J = 0.05% провежда Qт = 28,80 l/s с V = 2,30 m/s както е посочено в
плана.
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