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OPIS TECHNICZNY DO:

Projekt remontu instalacji wod-kan i c.w.u. w budynku
eksploatacyjnym B1 Wschód, B1 Zachód obiektu Pionu
Operacji Logistycznych Region Dystrybucji
w Łodzi, al. Włókniarzy 227
- WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODNE 1. Dane ogólne
1.1 Inwestor
Poczta Polska SA

Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź
1.2 Cel i zakres opracowania
Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy remontu istniejącej
instalacji wodociągowej – woda zimna, ciepła oraz cyrkulacja w budynku
eksploatacyjnym B1, zlokalizowanym przy al. Włókniarzy 227 w Łodzi.
Celem poniższego opracowania wielobranżowego jest przygotowanie projektu
budowlano-wykonawczego, do celów przetargowych i przyszłego wykonania
projektu. Zgodnie z obowiązującym prawem, na remont wewnętrznej instalacji
wodnej nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
●

remont instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

1.3 Podstawa opracowania
●
●
●
●

●

Zlecenie inwestora,
Ustalenia z inwestorem,
Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna własna
Obowiązujące przepisy prawne:
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z
późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109,
poz. 1156),
Informacje zawarte w:
● Polskich Normach,
● Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
● Literaturze technicznej.
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2. Instalacje wody zimnej
2.1 Instalacja wodociągowa
Opracowanie obejmuje remont wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody
zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej w oparciu o istniejący w budynku system wodociągowy,
który projektuje się zastąpić projektowanym rozwiązaniem zgodnie z niniejszym
opracowaniem.
Budynek przy al. Włókniarzy w Łodzi jest podłączony przyłączem do
zewnętrznej sieci wodociągowej. W budynku główne przewody doprowadzone są do
węzłów cieplnych.
Projekt swoim zakresem obejmuje wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
oraz wymianę części poziomów (zgodnie z załączonymi rysunkami). Remontowane
instalacje należy podłączyć do istniejącego systemu w budynku zgodnie ze stanem
zastanym. Ze względu na brak rozdzielenia instalacji socjalnej od p.poż. Na
odejściach remontowanych należy założyć zawory pierwszeństwa zabezpieczające
instalację hydrantową przed spadkiem ciśnienia w instalacji na skutek przepalenia
instalacji socjalnej. Podczas remontu przewiduje się montaż zaworów cyrkulacyjnych
w celu prawidłowego zrównoważenia instalacji, oraz montaż pompy cyrkulacyjnej.
2.2 Stan projektowany
Projektuje się zastąpienie starej instalacji (pionów oraz poziomów w obrębie
wskazanym na rysunkach), rurami z tworzyw sztucznych PP PN16 łączonych
poprzez zgrzewanie. Wymianę zaworów odcinających, filtrów oraz montaż zaworów
zwrotnych i cyrkulacyjnych.Na odejściach od pionów zastosować zawory odcinające
na poszczególne odejścia. W miejscach lokalizacji zaworów zastosować klapy
rewizyjne w sufitach GK, w celu ułatwienia przyszłego dostępu. Podczas
przeprowadzanych prac remontowych należy dodatkowo założyć zawory
pierwszeństwa na instalacji ciepłej wody lub na doprowadzeniu zimnej wody do
wymienników.
2.3 Urządzenia
Projektowane pisuary wyposażyć w ręczne zawory spłukujące, umywalki oraz zlewy
w baterie sztorcowe z mieszaczem. Podejścia pod umywalki, zlewy oraz WC
zakończyć zaworami ćwierćobrotowymi. Przy wpustach podłogowych wykonać
zawory czerpalne (woda zimna i woda ciepła).
2.4 Izolacja termiczna:
Wg aktualnie obowiązujących przepisów, izolację należy wykonać na całej
powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów; w miarę możliwości
technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na
przewodach.
Izolacja cieplna powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
Izolacja z materiałów NRO.
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l.p.

Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2
3
4

Średnica wewnętrzna do 22mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm
Średnica wewnętrzna ponad 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów,
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników,
Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone
wewnątrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na
zewnątrz izolacji cieplnej budynku)

5
6
7
8
9

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/m K)1)
20mm
30mm
Równa średnicy wewnętrznej rury
100mm
½ wymagań z poz. 1-4
½ wymagań z poz. 1-4
6mm
40mm
80mm

1.– przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2.5 Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku
Instalację wody zimnej zaprojektowano w systemie rur z tworzyw sztucznych
PP nadającej się do kontaktu z woda do celów pitnych. Łączenie przewodów odbywa
się przez zgrzewanie. Przejścia przewodów poziomych i pionów przez ściany i stropy
wykonać w tulejach ochronnych z PVC, PP, PE lub stali o średnicy dwukrotnie
większej od nominalnej średnicy przewodu, wolną przestrzeń wypełnić materiałem
nieagresywnym, elastycznym, przejście przez przegrody ognioodporne wykonać jako
ognioodporne o klasie ognioodporności równej klasie przegrody przez które
przechodzą w przypadku braku danych zastosować opaski EI120. Rury osłonowe
powinny być dłuższe od grubości ściany i stropu o minimum 2cm. Instalację po
wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 1,5 X P robocze lecz nie mniej
niż P = 1,0 MPa. Wymianie podlegają wszystkie rury pokazane na rysunkach.
Próba ciśnienia wg PN – 80B/10725 należy przeprowadzić na ciśnienie 1,5 razy
większe od ciśnienia roboczego.
Płukanie należy wykonać dwukrotnie po próbie szczelności i po dezynfekcji.
Woda do płukania powinna odpowiadać warunkom określonym Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 (Dz. U. NR 16 z dnia
16.06.1977 r.). prędkość przepływu w czasie płukania w przewodzie nie powinna być
mniejsza niż 1,0 m/s.
Ilość wody do płukania powinna wynosić 10 – krotną wymianę wody w przyłączu.
Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu o zawartości 20 – 30
mg/dcm3 czystego chloru. Roztwór dezynfekcyjny powinien pozostać w przewodzie
co najmniej 24 h. Po dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próbkę wody do analizy
bakteriologicznej . jeżeli analiza wykaże, że miano Coli jest równe lub większe od
100 dezynfekcję i płukanie należy uznać za właściwe.
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Na instalacji cyrkulacyjnej przewiduje się montaż zaworów cyrkulacyjnych np. MTCV
(B) lub równoważnych – zainstalowane zawory powinny być wyposażone w system
umożliwiający okresowy przegrzew instalacji w celu termicznej dezynfekcji instalacji.
Montaż zaworów cyrkulacyjnych oraz zaworów odcinających, zwrotnych, filtrów
przewidziany jest we wskazanych na rysunkach miejscach. Instalację rozprowadzić
w strefie nad sufitem podwieszanym, podejścia do przyborów wykonać w bruzdach
ściennych.
2.6 Uwagi wykonawcze do instalacji wodociągowej
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane,
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań techniczno - budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Wykonana instalacja powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w
szczególności:
● bezpieczeństwa konstrukcji
● bezpieczeństwa pożarowego
● bezpieczeństwa użytkowania
● odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska
● ochrony przed drganiami i hałasem
● oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego działania i
użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
założeniami projektowymi instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnie z
wymaganiami aktualnych przepisów techniczno – budowlanych.
Wykorzystane materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zawarte w zeszycie nr 7.
Przewody powinny być rozprowadzone w posadzce możliwie blisko ścian
wewnętrznych, przy prowadzeniu instalacji w ścianach zewnętrznych, instalację
należy zabezpieczyć przed ich ewentualnym zamarznięciem i wykropleniem pary
wodnej (izolacja cieplna lub ewentualne zabezpieczenie kablem grzejnym).
Przewody wodociągowe prowadzone w obudowach węzłów sanitarnych
należy prowadzić tak żeby był dostęp do wszystkich zaworów i innej armatury.
Instalacja układana w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej
powinna być układana zgodnie z projektem technicznym, a wszystkie trasy
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Instalacja powinna być tak ułożona aby:
●
●

powierzchnie przewodów były zabezpieczone przed tarciem o ścianki
bruzd itp.
w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe
naprężenia lub siły rozrywające połączenia
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Zakrycie przewodów instalacji wodociągowej powinno nastąpić po dokonaniu
odbiorów instalacji (częściowych).
Minimalna odległość przewodów wodociągowych o przewodów elektrycznych
powinna wynosić 0,1m, niedopuszczalne jest też prowadzenie instalacji
wodociągowej nad elektryczną. Instalację należy prowadzić pod instalacją gazową.
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji
cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej:
●
●
●

dla przewodów średnicy do 25mm – 3cm
dla przewodów średnicy 32-50mm – 5cm
dla przewodów średnicy 65-80mm – 7cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczało 1cm na kondygnację.
Wykorzystane materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być
mocowane zgodnie z wytycznymi producentów systemów rurowych oraz
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zawartymi w zeszycie nr 7.
W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest prowadzenie rury
osłonowej (izolacji), żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do
powierzchni przegrody na której przewód jest układany. Przewód powinien być
ułożony swobodnie.
Tuleje ochronne
Przy przejściach rur przez przegrody budowlane – pionowe i poziome, należy
stosować przepusty w tulejach ochronnych. Tuleje powinny być osadzone
przegrodzie w sposób trwały.
Tuleja ochronna powinna być co najmniej rurą o średnicy wewnętrznej
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
●
●

co najmniej o 2cm, przy przejściach przez przegrody pionowe
co najmniej o 1cm, przy przejściach przez stropy

Tuleja ochronna powinna być być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o
około 2cm z każdej strony, a przy przejściach przez stropy powinna wystawać około
2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. Dla rur przewodów z
tworzy sztucznych zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzyw sztucznych.
Przestrzeń pomiędzy przewodem a rurą ochronną powinna być wypełniona
materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na przewód wodociągowy,
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstawanie w niej
naprężeń ścinających. W tulejach ochronnych nie powinno znajdować się żadne
połączenie rur przewodowych.
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na
doprowadzających wodę wodociągową do następujących punktów:
● poszczególnych pionów wodnych

przewodach
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●
●

zestawów wodomierzowych
w przypadku braku wodomierza, zainstalować zawór odcinający przed
instalacją domową

Odbiór robót oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas
trwania powinny być zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL – Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt nr 7.
Instalacja przed oddaniem do użytkowania powinna zostać przepłukana i
zdezynfekowana, a próbki wody powinny być skontrolowane przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną w celu sprawdzenia jakości wody.
UWAGA:
Przejścia instalacji wodnej przez przegrody wydzielenia p.poż. wykonać
w przepustach p.poż. przynajmniej takiej samej odporności pożarowej co dana
przegroda.
3. Prowadzenie rurociągów w budynku
Przejścia rur przez przegrody budowlane:
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający
elastyczność i szczelność. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w
rurach ochronnych stalowych. Średnica rury ochronnej o dwie dymensje większa od
rury przewodowej. Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem
elastycznym typu silikon budowlany. (W przypadku przejść przez przegrody p.poż.
przestrzeń tą wypełnić wg poniższych zaleceń). Przy prowadzeniu przewodów przez
stropy należy wykonać rury ochronne wystające po 3,0cm w każdą stronę. UWAGA:
Należy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać
żadnych połączeń przewodów.
Przejście przez przegrodę o określonej odporności ogniowej:
Przejście przewodów przez przegrodę o określonej odporności ogniowej
wykonać jako przejście p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności
ogniowej ściany. Stosować produkty systemowe do uszczelnień przejść
instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonanych z
danego materiału. Uwaga: przejście instalacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta i załącznikiem - „przejścia rur niepalnych przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego”, każde przejście instalacyjne przez przegrodę p.poż.
oznakować czytelną etykietą informacyjną.
Mocowanie przewodów:
Rurociągi
należy
mocować
do
konstrukcji
nośnych
np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być
zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie:
● rury muszą być tak mocowane, aby:
● mogły się wydłużać,
● nie wpadały w drgania,
● przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba
mocowań).
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Próby szczelności:
Wszystkie instalacje muszą przejść przed obiorem próby szczelności zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z każdej próby szczelności musi być sporządzony raport
z wynikiem pozytywnym lub negatywnym przeprowadzonej próby.
4. Uwagi do robót ogólnobudowlancyh
Po przeprowadzonych pracach remontowych w budynku należy odtworzyć stan
zastany przed budową w przypadku gdy dany rejon budynku nie jest przeznaczony do
remontu. Wyprawy ścienne glazura/tapeta/farba odtworzyć do stanu przed remontem.
Miejsca malowane odtworzyć w zakresie barwy otoczenia.
Prace przy demontażu ścianek prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności –
możliwość istnienia elektrotechnicznych przewodów podtynkowych. Zniszczone
przewody należy odtworzyć.
Podczas prac remontowych, rozebrać sufit podwieszane i ścianki działowe w obrębie
WC.
5. Zagadnienia BHP i P.Poż.
Projekt został opracowany z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy zawartych w opracowaniu „Przepisy BHP w projektowaniu obiektów
budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych”, a w szczególności zgodnie z
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. Ust.
Nr 47 poz. 401 z dn. 20.09.2003.
Podczas wykonywania robót montażowych należy przestrzegać przepisy BHP.
Instalację wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi „Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych” oraz instrukcjami stosowanych systemów.
Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu
prób. Ma na celu stwierdzenie, czy została wykonana zgodnie z projektem i nadaje
się do eksploatacji.
6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy dla niniejszej
inwestycji winien zawierać:
● opis planu zagospodarowania placu budowy
● rysunek placu zagospodarowania terenu budowy
● harmonogram rzeczowo-finansowy
● harmonogram zatrudnienia
● plan zatrudnienia robotników z podziałem na zawody
● zestawienie sprzętu potrzebnego do realizacji zadania
● oznaczenie maszyn i urządzeń do harmonogramu pracy maszyn i
urządzeń
● zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji zadania
● instrukcje BHP
● dane ogólne
● warunki lokalizacji
● opis technologii
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podstawowe wyposażenie placu budowy
pomieszczenia administracyjno-socjalne
wyposażenie placu budowy
ochrona przeciwpożarowa
zapotrzebowanie w media
zapotrzebowanie ogólne na energię elektryczną
zasady współdziałania pomiędzy poszczególnymi pracodawcami
zatrudniającymi swoich pracowników na wspólnej budowie,
uwzględniającymi sposoby postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników
opis robót, zagrożenia, zabezpieczenia.

7. Uwagi
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z:
● Obowiązującymi przepisami prawnymi:
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z
późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr
109, poz. 1156),
● Informacjami zawartymi w:
● Polskich Normach,
● Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
● Literaturze technicznej.
Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób jak najmniej inwazyjny w
pomieszczeniach stale użytkowanych.
Projektant dopuszcza zmiany dobranych urządzeń, materiały przewodów, na inne
marki bądź typy, z zastrzeżeniem że żadna zmiana nie będzie miała negatywnego
wpływu na cechy użytkowe (komfort) zaprojektowanych instalacji. A użyte materiały i
urządzenia będą miały parametry porównywalne bądź przewyższające od
zaproponowanych w tym opracowaniu. Każdorazowe odstępstwo od niniejszego
projektu powinno być skonsultowane z jednostką projektową (uprawnionym
projektantem) oraz Inwestorem.
Opracował:

Projektował:

mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz

mgr inż. Piotr Kurpienik
nr upr. bud. 83/00/WŁ

