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OPIS TECHNICZNY.

1.1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy instalacji sanitarnych w budynku zamieszkania zbiorowego, stanowiącego podstawę do realizacji robót instalacyjno-budowlanych.
1.2. Inwestor i lokalizacja inwestycji.
Inwestorem dla projektowanego przedsięwzięcia jest Pomorski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 70-204) przy ul. Rybackiej 1. Stanowiący przedmiot opracowania budynek Domu Studenckiego nr 4 zlokalizowano przy ul. Xawerego Dunikowskiego 4 w Szczecinie, na działce ewidencyjnej
nr 2/1 w obrębie ewidencyjnym nr 1054 (Śródmieście) w jednostce ewidencyjnej Gmina Miasto Szczecin.
1.3. Zleceniodawca opracowania.
Zleceniodawcą opracowania jest Pomorski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy
70-204) przy ul. Rybackiej 1.
1.4. Zakres opracowania.
▪

Kompleksowa likwidacja instalacji gazowej.

▪

Kompleksowa przebudowa instalacji ogrzewczej.

▪

Kompleksowa przebudowa instalacji wodociągowych.

▪

Kompleksowa przebudowa instalacji kanalizacyjnych.

Usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku układ technologiczny dwufunkcyjnego
węzła cieplnego pozostaje bez zmian.
Przyłącze ciepłownicze, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe oraz zewnętrzna instalacja kanalizacyjna i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej pozostają bez zmian.
1.5. Podstawa opracowania.
▪

Umowa zawarta ze Zleceniodawcą opracowania.

▪

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

▪

Uzgodnienia poczynione z przedstawicielami Zleceniodawcy.

▪

Archiwalna dokumentacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna.

▪

Wizje lokalne przeprowadzone w maju 2014 roku.

▪

Uzupełniająca inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i instalacyjna.

▪

Przepisy, normy i wytyczne obowiązujące w maju 2014 roku.

1.6. Likwidacja instalacji gazowej.
Stan istniejący.
Budynek zasilany w gaz ziemny grupy E z ułożonej w ul. Dunikowskiego sieci gazowej niskiego ciśnienia
średnicy DN250 przyłączem gazowym średnicy DN80 doprowadzonym do usytuowanego w poziomie piwnic wydzielonego pomieszczenia przyłącza wodociągowego i gazowego. Na każdej z kondygnacji nadziemnych, w wydzielonych pomieszczeniach kuchennych instalacja gazowa zasila czteropalnikowe kuchenki gazowe – na parterze dwa urządzenia, na piętrach po trzy urządzenia. Instalacja gazowa wykonana
z rur stalowych czarnych, poziomy prowadzone pod stropem piwnic i piony prowadzone po licu ścian łączone przez spawanie, podejścia do przyborów gazowych w pomieszczeniach kuchennych łączone z wykorzystaniem kształtek gwintowanych.
Roboty demontażowe.
Po zamknięciu głównego kurka gazowego usytuowanego w naściennej szafce gazowej na zachodniej ścianie budynku otworzyć kurki gazowe przed przyborami gazowymi, rozkręcić połączenia rozłączne przed kuchenkami, a następnie dokładnie wywietrzyć pomieszczenia kuchenne (wszystkie w/w czynności wykonywać przy otwartych oknach w pomieszczeniach). Zdemontować kuchenki gazowe, gazowe kurki odcinające przed urządzeniami oraz wszystkie odcinki instalacji gazowej wewnątrz budynku, wraz z uchwytami rurociągów oraz tulejami osłonowymi w przegrodach budowlanych.
Roboty odtworzeniowe.
Przejścia przez przegrody budowlane po zdemontowanych odcinkach instalacji gazowej zamurować, a następnie obustronnie otynkować i pomalować, dostosowując kolor farby do istniejącej kolorystyki pomieszczeń. Płytki ceramiczne w pomieszczeniach kuchennych, uszkodzone podczas demontażu przyborów gazowych oraz instalacji gazowej uzupełnić, dostosowując w porozumieniu z Użytkownikiem wielkość i fakturę montowanych płytek do istniejących wykładzin ceramicznych.
1.7. Przebudowa instalacji ogrzewczej.
Stan istniejący.
Budynek wyposażono w instalację ogrzewczą wodną z rozdziałem dolnym pracującą przy parametrach obliczeniowych 90/70 oC z pompowym wymuszeniem obiegu czynnika grzewczego. Jako elementy grzejne
zamontowano grzejniki żeliwne członowe uzbrojone w grzejnikowe zawory termostatyczne średnicy DN15
zamontowane na gałązkach zasilających (w części pomieszczeń wymienione na grzejniki stalowe płytowe).
W ramach przeprowadzonego w 2013 roku kompleksowego remontu najwyższej kondygnacji, wszystkie
grzejniki na piętrze nr 4 wymieniono na stalowe płytowe wyposażone w grzejnikowe zawory termostatycz-

ne firmy Oventrop średnicy DN15 z głowicami termostatycznymi firmy Oventrop. Przewody instalacji
ogrzewczej wykonano z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie oraz z armaturą za pomocą rozłącznych połączeń gwintowanych, na podejściach do pionów zainstalowano kulowe zawory odcinające w
połączeniach gwintowanych. Wszystkie gałązki grzejnikowe oraz piony instalacyjne w kuchniach, na klatce
schodowej i na korytarzach poprowadzono po licu ścian, pozostałe piony instalacyjne usytuowano w murowanych szachtach przyściennych. Poziomy instalacji ogrzewczej ułożono pod stropem piwnic w izolacji z
mat z wełny mineralnej pod płaszczem gipsowo-klejowym.
Opis ogólny.
Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą i Użytkownikiem, w związku ze znacznym stopniem zużycia istniejącej instalacji ogrzewczej, zaprojektowano kompleksową przebudowę instalacji obejmującą wymianę
grzejników, armatury, przewodów i izolacji we wszystkich pomieszczeniach budynku. Pozostawić do dalszego wykorzystania istniejące stalowe grzejniki płytowe w większości pomieszczeń piętra nr 4 (poza
grzejnikami na korytarzach, w kuchni oraz narożnych pokojach mieszkalnych) oraz istniejące termostatyczne zawory grzejnikowe wraz z głowicami termostatycznymi zamontowane przy grzejnikach na piętrze nr 4.
Roboty demontażowe.
•

Instalację ogrzewczą opróżnić z czynnika grzewczego.

•

Wykonać skuteczne płukanie instalacji ogrzewczej.

•

Rozkręcić połączenia rozłączne przy grzejnikach.

•

Zdemontować grzejniki.

•

Wyciąć gałązki grzejnikowe wraz z armaturą grzejnikową.

•

Wyciąć przewody rozdzielcze w piwnicach wraz z armaturą przewodową.

•

Usunąć wsporniki i szpiki grzejnikowe oraz uchwyty zdemontowanych przewodów.

•

Uzupełnić powstałe ubytki tynku.

•

Wyszpachlować i pomalować wnęki podokienne oraz miejsca po zamurowaniach i tynkowaniach.

Przygotowawcze roboty ogólnobudowlane.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych miejsca projektowanych otworów w przegrodach budowlanych
sprawdzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego pod kątem obecności kabli elektroenergetycznych pod napięciem – wyniki kontroli potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
Po zdemontowaniu przeznaczonych do demontażu odcinków instalacji ogrzewczej w poziomie piwnic, wykonać w przegrodach budowlanych otwory montażowe pod nowo projektowane odcinki instalacji rozdzielczej – otwory w ścianach konstrukcyjnych wykonać za pomocą wiertnicy, po uzyskaniu dla ich lokalizacji
akceptacji inspektora nadzoru robót budowlanych.
Grzejniki i armatura grzejnikowa.
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym, w pomieszczeniach kuchennych grzejniki w wersji ocynkowanej – grzejniki mocować do ścian za pomocą systemowych wsporników montażowych

dostarczanych przez producenta grzejników. Podczas montażu grzejników przestrzegać zalecanej przez
producenta minimalnej odległości dolnej krawędzi grzejnika od podłogi (jednak nie mniejszej niż 7,0 cm)
oraz minimalnej odległości górnej krawędzi grzejnika od parapetów (jednak nie mniejszej niż 7,0 cm).
Wszystkie projektowane grzejniki wyposażyć w komplety armatury grzejnikowej montowanej w pozycji w
pełni otwartej - gałązki zasilające uzbroić w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną o
średnicy DN15, gałązki powrotne wyposażyć w grzejnikowe zawory powrotne o średnicy DN15 z funkcją
odcinania, opróżniania i napełniania grzejnika.
Przewody instalacyjne.
Projektowane przewody instalacji ogrzewczej wykonać z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych typoszeregu średnic 15×1.2 mm, 18×1.2 mm, 22×1.5 mm, 28×1.5 mm, 35×1.5, 42×1.5 mm i 54×1.5,
łączonych między sobą za pomocą systemowych kształtek zaprasowywanych oraz z armaturą za pomocą
systemowych kształtek zaprasowywanych z gwintem.
Projektowane poziomy instalacyjne prowadzić pod stropem piwnic, piony instalacyjne i gałązki grzejnikowe
prowadzić po licu ścian. Przejścia przewodów instalacji ogrzewczej przez przegrody budowlane prowadzić
w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej chronionego przewodu o co najmniej 20 mm – przestrzeń pomiędzy rurą przewodową i tuleją ochronną wypełnić
pianką poliuretanową.
Armatura instalacyjna.
Jako podpionową armaturę regulacyjną stosować pochodzące od jednego producenta zestawy złożone z
zamontowanego na przewodzie powrotnym regulatora różnicy ciśnienia oraz zamontowanego na przewodzie zasilającym zaworu odcinającego z króćcem pod rurkę impulsową, jako armaturę odcinającą stosować pełnoprzekrojowe kulowe zawory odcinające z przyłączami gwintowanymi – lokalizację armatury regulacyjnej i odcinającej wskazano w części graficznej niniejszego opracowania, wszystkie elementy instalować z zastosowaniem połączeń rozłącznych w pozycji w pełni otwartej.
Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej.
Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji ogrzewczej za pomocą zainstalowanych w najwyższych punktach instalacji automatycznych odpowietrzników (bez zaworów stopowych) montowanych w kompletach z
kulowymi zaworami odcinającymi z przyłączami gwintowanymi średnicy DN15.
Izolacja termiczna instalacji ogrzewczej.
Zaprojektowano izolację termiczną projektowanych przewodów rozdzielczych prowadzonych przez pomieszczenia piwniczne - piony instalacyjne oraz gałązki grzejnikowe pozostawić bez izolacji termicznej (zyski ciepła od tych przewodów wliczono do bilansu cieplnego pomieszczeń).
Projektowane przewody instalacyjne z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych izolować wraz z kształtkami otulinami i matami z pianki polietylenowej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 0,038
W/(m×K) i grubościach zgodnych z poniższą tabelą:

Rura przewodowa

Minimalna grubość izolacji

Handlowa grubość izolacji

18×1.2 mm

22 mm

25 mm

22×1.2 mm

22 mm

25 mm

28×1.5 mm

33 mm

35 mm

35×1.5 mm

33 mm

35 mm

42×1.5 mm

43 mm

45 mm

54×1.5 mm

55 mm

55 mm

Próba szczelności instalacji ogrzewczej.
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności instalacji ogrzewczej wykonać skuteczne płukanie instalacji wodą zimną, a następnie napełnić instalację wodą zimną, dokładnie ją odpowietrzyć i dokonać przeglądu napełnionej instalacji pod kątem występowania ewentualnych przecieków lub roszenia połączeń.
Do próby szczelności przystąpić co najmniej 24 godziny po wypłukaniu i napełnieniu instalacji - po zamknięciu zaworów odcinających instalację ogrzewczą od układu technologicznego węzła cieplnego przeprowadzić próbę ciśnienia wodą zimną przy ciśnieniu próbnym równym 6 bar. Dopuszczalne jest przeprowadzenie prób szczelności instalacji odcinkami, w miarę postępu robót, w szczególności w przypadku odcinków ulegających zakryciu - szczegółowe zasady przeprowadzenia prób szczelności instalacji (parametry
urządzeń pomiarowych, czasy trwania prób, warunki temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulują zapisy „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Regulacja hydrauliczna i eksploatacyjna instalacji ogrzewczej.
Zaprojektowano regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej opartą o grzejnikowe zawory termostatyczne
z nastawą wstępną i podpionowe regulatory różnicy ciśnienia - po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem
pozytywnym próby szczelności oraz skutecznym wypłukaniu instalacji ogrzewczej wykonać projektowane
nastawy armatury regulacyjnej podane w części graficznej niniejszego opracowania. Po wykonaniu projektowanych nastaw wstępnych, grzejnikowe zawory termostatyczne uzbroić w głowice termostatyczne z
ograniczeniem temperatury uniemożliwiającym jej obniżenie poniżej +16 oC.
Roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe.
Ubytki w przegrodach budowlanych powstałe po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych, uchwytach
instalacyjnych, konstrukcjach wsporczych i wykutych ze ścian końcówkach przewodów uzupełnić gipsem
szpachlowym i pomalować, dostosowując kolor farb do istniejącej kolorystyki pomieszczeń.
Przejścia projektowanej instalacji ogrzewczej przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do
klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród za pomocą atestowanych systemów i materiałów
budowlanych.

1.8. Przebudowa instalacji wodociągowych.
Stan istniejący.
Budynek zasilono w wodę z wykonanej z rur azbestocementowych miejskiej sieci wodociągowej średnicy
DN150 ułożonej w ul. Dunikowskiego, przyłączem wodociągowym z rur polipropylenowych średnicy PE
Dz63 mm doprowadzonym do usytuowanego w piwnicy budynku wydzielonego pomieszczenia przyłącza
wodociągowego i gazowego. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonano z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą gwintowanych kształtek ocynkowanych, przewody rozdzielcze wody zimnej,
ciepłej i cyrkulacji ułożono pod stropem piwnic, piony instalacji wody zimnej i ciepłej poprowadzono w
szachtach instalacyjnych, przewody rozdzielcze wody zimnej i ciepłej w węzłach sanitarnych i kuchniach
ułożono w bruzdach ściennych.
Opis ogólny.
Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą i Użytkownikiem, w związku ze znacznym stopniem zużycia istniejącej instalacji wodociągowych, zaprojektowano kompleksową wymianę poziomów i pionów instalacyjnych oraz kompleksową wymianę przewodów rozdzielczych w węzłach sanitarnych i kuchni na piętrze nr 4.
Na pozostałych kondygnacjach (parterze oraz piętrach nr 1, 2 i 4) projektowane piony instalacji wodociągo wych połączyć z przewodami rozdzielczymi instalacji wody zimnej i ciepłej w obrębie szachtów instalacyjnych, wymieniając również armaturę odcinającą na połączeniach pionów z przewodami rozdzielczymi.
Roboty demontażowe.
•

Zdemontować obudowy szachtów instalacyjnych.

•

Zdemontować poziomy instalacyjne wraz z armaturą przewodową.

•

Zdemontować piony instalacyjne wraz z armaturą przewodową.

•

Zdemontować armaturę czerpalną w pomieszczeniach piętra nr 3.

•

Zdemontować przewody rozdzielcze w pomieszczeniach piętra nr 3.

Przygotowawcze roboty ogólnobudowlane.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych miejsca projektowanych otworów w przegrodach budowlanych
sprawdzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego pod kątem obecności kabli elektroenergetycznych pod napięciem – wyniki kontroli potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
Po zdemontowaniu przeznaczonych do demontażu odcinków instalacji wodociągowych w poziomie piwnic,
wykonać w przegrodach budowlanych otwory montażowe pod nowo projektowane odcinki instalacji rozdzielczej – otwory w ścianach konstrukcyjnych wykonać za pomocą wiertnicy, po uzyskaniu dla ich lokalizacji akceptacji inspektora nadzoru robót budowlanych.
Przebudowa zestawu wodomierza głównego.

Projektowaną instalację wody zimnej włączyć przy ścianie zewnętrznej budynku do istniejącego przewodu
wodociągowego średnicy PE Dz63, wykorzystując do tego celu elektrooporową kształtkę przejściową stalPE z gwintem zewnętrznym – zestaw wodomierza głównego wykonać zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.
Instalacja hydrantowa.
W miejscach wskazanych w części graficznej niniejszego opracowania zamontować szafki hydrantowe wy posażone w zawór hydrantowy DN25, prądownicę z dyszą średnicy 10 mm (współczynnik K=44), wąż półsztywny DN25 o długości 30 mb zamocowany za zwijadle średnicy 600 mm. Projektowane szafki hydranto we mocować do podłogi na stelażach montażowych na wysokości, przy której oś króćca przyłączeniowego
zaworu hydrantowego zostanie usytuowana na wysokości 1,35±0,1 m powyżej poziomu podłogi.
Projektowaną instalację hydrantową wykonać z rur ze stali nierdzewnej o typoszeregu średnicy 28×1.5 mm
i 54×1.5 mm łączonych między sobą za pomocą systemowych kształtek zaprasowywanych oraz z armaturą za pomocą systemowych kształtek zaprasowywanych z gwintem lub kołnierzem – instalację wykonać w
jednolitym systemie materiałowym.
Przejścia przewodów instalacji hydrantowej przez ściany prowadzić w tulejach osłonowych z tworzyw
sztucznych o średnicy wewnętrznej co najmniej o 20 mm większej od średnicy zewnętrznej chronionego
przewodu, zaś przejścia przez stropy prowadzić w tulejach osłonowych z tworzyw sztucznych o średnicy
wewnętrznej co najmniej o 10 mm większej od średnicy zewnętrznej chronionego przewodu – przestrzeń
pomiędzy rurą przewodową i tuleją ochronną wypełnić pianką poliuretanową. Stosować tuleje osłonowe z
rur PVC o minimalnych średnicach zgodnych z poniższą tabelą:
Rura przewodowa

Rura osłonowa w stropie

Rura osłonowa w ścianie

28×1.5

PVC 75

PVC 75

54×1.5

PVC 75

PVC 110

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności wykonać skuteczne płukanie instalacji wodą
zimną, a następnie napełnić instalację i dokonać jej pod kątem występowania ewentualnych przecieków
lub roszenia połączeń. Po odłączeniu od instalacji urządzeń i armatury, których ciśnienie dopuszczalne jest
niższe od ciśnienia próbnego, przeprowadzić próbę ciśnienia wodą zimną przy ciśnieniu próbnym równym
10 bar. Dopuszczalne jest przeprowadzenie prób szczelności instalacji odcinkami, w miarę postępu robót,
w szczególności w przypadku odcinków ulegających zakryciu - szczegółowe zasady przeprowadzenia prób
szczelności instalacji (parametry urządzeń pomiarowych, czasy trwania prób, warunki temperaturowe w
pomieszczeniach, itp.) regulują zapisy „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.

Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu pozytywnie zakończonej próby ciśnienia wykonać dla każdego hydrantu próbę ciśnienia i wydajności - w przypadku negatywnego wyniku próby hydrantów wewnętrznych dokonać korekty nastaw ciśnienia na zaworach pilotowych zaworu pierwszeństwa. Przy wymaganej
minimalnej wydajności hydrantów wynoszącej 1.0 dm3/s minimalne wymagane ciśnienia na zaworach hydrantowych wynoszą 0.20 MPa, maksymalne ciśnienia wynoszą 0.70 MPa.
Po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem pozytywnym próbie ciśnienia i badania wydajności hydrantów
projektowane przewody instalacji hydrantowej, zarówno prowadzone po wierzchu przegród budowlanych,
jak i za zabudową z płyt gipsowo-kartonowych, izolować odpornymi na dyfuzję pary wodnej otulinami z
pianki elastomerowej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 0,04 W/m×K i minimalnej grubości 9 mm.
Armatura czerpalna.
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni na poziomie piętra nr 3 zamontować:
−

Czasowe baterie prysznicowe ścienne, natynkowe, wykonane z mosiądzu CW617N, z uszczelnieniami wewnętrznymi polietylenowymi EPDM, z dwoma przyłączami ½” na ciepłą i zimną wodę, z mieszaczem czasowym centralnie ułożonym, z wylewką natryskową ruchomą, samozamykającą, jednoprzyciskową, z regulacją temperatury przez użytkownika, możliwością regulacji ciśnienia i temperatury przepływu wody, regulacją
czasu, w wykonaniu wandaloodpornym.

−

Czasowe baterie umywalkowe stojące, wykonane z mosiądzu CW617N, chromowane, z uszczelnieniami wewnętrznymi polietylenowymi EPDM, z mieszaczem czasowym, samozamykające, jednoprzyciskowe, z boczną regulacją temperatury przez użytkownika, z możliwością regulacji ciśnie nia i temperatury przepływu wody, w wykonaniu wandaloodpornym, wyposażone w dwa zaworki
zwrotne uniemożliwiające mieszanie się wody przed baterią.

−

Baterie zlewozmywakowe stojące, wykonane z mosiądzu CW617N, chromowane, z uszczelnieniami wewnętrznymi polietylenowymi EPDM, z mieszaczem, samozamykające, jednoprzyciskowe, z
boczną regulacją temperatury przez użytkownika, możliwością regulacji ciśnienia i temperatury
przepływu wody, w wykonaniu wandaloodpornym, wyposażone w dwa zaworki zwrotne uniemożliwiające mieszanie się wody przed baterią.

Na etapie realizacji robót budowlanych Inwestor samodzielnie dokona wyboru typu baterii natryskowej i ba terii umywalkowej przeznaczonych do zamontowania w remontowanych pomieszczeniach – dla tych po trzeb Wykonawca Robót zabezpieczy następujące kwoty:
–

baterie natryskowe ścienne: kwota 870,00 zł /szt. netto (przewidziano montaż 8 szt. baterii),

–

baterie umywalkowe stojące: 390,00 zł /szt. netto (przewidziano montaż 16 szt. baterii).

Przewody instalacji wody zimnej.
Projektowane poziomy i piony instalacji wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych PP PN16 łączonych
między sobą z wykorzystaniem kształtek systemowych metodą zgrzewania polifuzyjnego oraz z armaturą

za pomocą rozłącznych połączeń gwintowanych lub kołnierzowych. Rurociągi prowadzić z użyciem standardowych mocowań z przekładkami gumowymi po licu ścian i stropów, zgodnie z trasami pokazanymi w
części rysunkowej niniejszego opracowania. Połączenia z istniejącymi, nie przeznaczonymi do demontażu
odcinkami instalacji wody zimnej wykonać z wykorzystaniem gwintowanych lub kołnierzowych kształtek
przejściowych. Instalację zaprojektowano jako samokompensującą wydłużenia termiczne – punkty stałe
montować wyłącznie w miejscach połączenia z istniejącą instalacją z rur stalowych oraz przy projektowanych trójnikach.
Projektowane przewody rozdzielcze zimnej wody w węzłach sanitarnych i kuchni piętra nr 3 wykonać z rur
trójwarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych między sobą z wykorzystaniem systemowych kształtek typu
Press z pierścieniem zaprasowywanym, połączenia z armaturą wykonać za pomocą kształtek systemowych gwintowanych.
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności instalacji wody zimnej wykonać skuteczne
płukanie instalacji, a następnie napełnić instalację wodą, dokładnie ją odpowietrzyć i dokonać przeglądu
napełnionej instalacji pod kątem występowania ewentualnych przecieków lub roszenia połączeń. Próbę ciśnienia rozpocząć od podniesienia ciśnienia w instalacji do wartości 9 bar, po 30 minutach powtórnie podnieść ciśnienie do wartości 9 bar, a po kolejnych 30 minutach po raz trzeci podnieść ciśnienie do wartości 9
bar. Po upływie kolejnych 30 minut sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji nie spadło o więcej niż 0,6 bar, po
następnych 120 minutach sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji nie spadło o więcej niż 0,2 bar – zachowanie powyższych warunków pozwala uznać próbę szczelności za pozytywną. Szczegółowe zasady przeprowadzenia prób szczelności instalacji (parametry urządzeń pomiarowych, czasy trwania prób, warunki temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulują zapisy „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.
Nowo projektowane przewody rozdzielcze wody zimnej w poziomie piwnic oraz piony instalacyjne, po ich
zmontowaniu i przeprowadzeniu pozytywnie zakończonej próby szczelności, izolować (wraz z kształtkami i
armaturą) za pomocą otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła poniżej 0,035 W/(m2×K) i grubości 13 mm.
Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
Projektowane poziomy i piony instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych z wkładką stabilizującą aluminiową PP STABI PN16 łączonych między sobą z wykorzystaniem kształtek systemowych metodą zgrzewania polifuzyjnego oraz z armaturą za pomocą rozłącznych połączeń gwintowanych
lub kołnierzowych. Rurociągi prowadzić z użyciem standardowych mocowań z przekładkami gumowymi po
licu ścian i stropów, zgodnie z trasami pokazanymi w części rysunkowej niniejszego opracowania. Instalację zaprojektowano jako samokompensującą wydłużenia termiczne – punkty stałe montować wyłącznie na
podejściach do pionów oraz przy projektowanych trójnikach.

Projektowane przewody rozdzielcze ciepłej wody w węzłach sanitarnych i kuchni piętra nr 3 wykonać z rur
trójwarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych między sobą z wykorzystaniem systemowych kształtek typu
Press z pierścieniem zaprasowywanym, połączenia z armaturą wykonać za pomocą kształtek systemowych gwintowanych.
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wykonać
skuteczne płukanie instalacji wodą zimną, a następnie napełnić instalację wodą wodą zimną, dokładnie ją
odpowietrzyć i dokonać przeglądu napełnionej instalacji pod kątem występowania ewentualnych przecieków lub roszenia połączeń.
Próbę ciśnienia rozpocząć od podniesienia ciśnienia w instalacji do wartości 9 bar, po 30 minutach powtór nie podnieść ciśnienie do wartości 9 bar, a po kolejnych 30 minutach po raz trzeci podnieść ciśnienie do
wartości 9 bar. Po upływie kolejnych 30 minut sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji nie spadło o więcej niż
0,6 bar, po następnych 120 minutach sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji nie spadło o więcej niż 0,2 bar –
zachowanie powyższych warunków pozwala uznać próbę szczelności za pozytywną. Szczegółowe zasady
przeprowadzenia prób szczelności instalacji (parametry urządzeń pomiarowych, czasy trwania prób, warunki temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulują zapisy „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.
Nowo projektowane przewody ciepłej wody i cyrkulacji, po ich zmontowaniu i przeprowadzeniu pozytywnie
zakończonej próby szczelności, izolować (wraz z kształtkami i armaturą) za pomocą otulin i mat izolacyjnych z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła poniżej 0,035 W/(m2×K) i grubościach:
−

dla przewodów wykonanych z rur PP STABI średnicy 32 mm w otulinach o grubości 20 mm,

−

dla przewodów wykonanych z rur PP STABI średnicy 40 mm w otulinach o grubości 30 mm,

−

dla przewodów wykonanych z rur PP STABI średnicy 50 mm w otulinach o grubości 30 mm,

−

dla przewodów wykonanych z rur PP STABI średnicy 63 mm w otulinach o grubości 45 mm.

Armatura wodociągowa.
Na podejściach do każdego z pionów wody zimnej i ciepłej zamontować pełnoprzekrojowy odcinający zawór kulowy z przyłączami gwintowanymi, na podejściach do każdego z pionów cyrkulacyjnych zamontować
termostatyczny zawór cyrkulacyjny z przyłączami gwintowanymi średnicy DN15.
1.9. Przebudowa instalacji kanalizacyjnych.
Stan istniejący.
Budynek przyłączono do wykonanej z rur żeliwnych miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej średnicy
DN300 ułożonej w ul. Dunikowskiego, przyłączem kanalizacyjnym ogólnospławnym z rur żeliwnych średnicy DN200 doprowadzonym do budynku dwoma przykanalikami ogólnospławnymi z rur żeliwnych średnicy
DN150 każdy.

Opis ogólny.
Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą i Użytkownikiem, w związku ze znacznym stopniem zużycia istniejących instalacji kanalizacyjnych, zaprojektowano kompleksową wymianę poziomów i pionów instalacyjnych oraz przewodów rozdzielczych w węzłach sanitarnych i kuchni na wszystkich kondygnacjach. Dodat kowo, ze względu na planowaną budowę w ul. Dunikowskiego odrębnych sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, w niniejszym opracowaniu uwzględniono rozdział instalacji kanalizacyjnej na kanalizację sani tarną i deszczową.
Roboty demontażowe.
•

Zdemontować wszystkie podejścia pod przybory sanitarne.

•

Zdemontować wszystkie przybory sanitarne na piętrze nr 3.

•

Zdemontować miski ustępowe przy pionach S5, S6, S8 i S9 na parterze i piętrach nr 1 i 2.

•

Zdemontować wszystkie piony kanalizacyjne.

•

Zdemontować poziomy instalacji kanalizacyjnych.

Przybory sanitarne.
W węzłach sanitarnych i kuchni na piętrze nr 3 zamontować:
−

Umywalki wiszące, porcelanowe z otworem i przelewem, o rozmiarze 60 cm, z syfonem chromo-

wanym.
−

Miski ustępowe, kompaktowe lejowe z odpływem poziomym, spłukiwanie 3/6 l, spłuczki ceramicz-

ne 6 l, z wbudowaną armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 litrów, waga
10 kg, z deską sedesową twardą z tworzywa ABS z zawiasami metalowym.
−

Lustra nadumywalkowe o wymiarach 40×60, z półką (szczegóły ustalić z Użytkownikiem).

−

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, matowe, jednokomorowe 60 z ociekaczem.

−

Szafki pod zlewozmywaki na nóżkach aluminiowych, wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nie

nasiąkliwego (szczegóły ustalić z Użytkownikiem).
Instalacja kanalizacji deszczowej.
Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek polietylenowych HDPE łączonych za pomocą
kształtek zgrzewanych elektrooporowych. Na podejściach do pionów kanalizacji deszczowej zamontować
czyszczaki średnicy HDPE 110 mm. Piony kanalizacji deszczowej włączyć do króćców żeliwnych średnicy
DN100 pod stropem piętra nr 4, poziomy instalacji kanalizacji deszczowej włączyć do istniejących przykanalików żeliwnych średnicy DN150.
Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Podejścia pod przybory oraz piony kanalizacji sanitarnej wykonać w systemie niskoszumowym z rur i
kształtek polietylenowych HDPE łączonych za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowych. Poziomy
instalacji kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek polietylenowych HDPE łączonych za pomocą
kształtek zgrzewanych elektrooporowych. Na podejściach do pionów kanalizacji sanitarnej zamontować

czyszczaki średnicy HDPE 110 mm oraz zasuwy burzowe średnicy DN100 i DN150. Piony kanalizacji sanitarnej włączyć do króćców żeliwnych średnicy DN100 pod stropem piętra nr 4, poziomy instalacji kanalizacji deszczowej włączyć do istniejących przykanalików żeliwnych średnicy DN150.
1.10. Uwagi końcowe.
•

Wszelkie nazwy własne (producentów, produktów, urządzeń, materiałów, itp.) przywołane w niniejszej
dokumentacji służą wyłącznie opisaniu cech technicznych stosowanych elementów.

•

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

•

Przed montażem materiałów dostarczyć przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

•

Projektowane urządzenia i materiały instalować zgodnie z dokumentacjami technicznymi, wytycznymi
oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentów.

•

Wszelkie zmiany materiałowe w stosunku do niniejszej dokumentacji konsultować z zespołem projektowym przez zakupem i montażem materiałów i urządzeń.

•

Niniejsze opracowanie rozpatrywać jako komplet złożony z części opisowej, zestawienia materiałów i
urządzeń oraz części rysunkowej – w przypadku rozbieżności kontaktować się z zespołem autorskim.

•

Do odbioru końcowego robót przedłożyć dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej stan rzeczywisty wykonanych robót budowlanych.

Opracował:

Projektował:

Andrzej Jaworowski

mgr inż. Jacek Kulaj

ZAŁĄCZNIKI.

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M7P-6WN-T7F *

Pan Jacek Antoni KULAJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0842/01
adres zamieszkania ul. Abramowskiego 8, 71-104 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-28 roku przez:
Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Signature Not Verified

Digitally signed by Zygmunt Meyer
Date: 2014.01.28 10:46:44 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PR8-V6I-453 *

Pani Maria Wanda KUCHARSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0841/01
adres zamieszkania ul. Abramowskiego 8 A, 71-104 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-21 roku przez:
Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

