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I. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania:
Tematem
niniejszego opracowania jest remont pomieszczeń sanitarnych
zlokalizowanych po stronie południowej w budynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej zlokalizowanym przy Al. J. Ch. Szucha 25.
Remont obejmuje:
− cztery łazienki znajdujących się w jednym pionie o nr: 020A, 117A, 234A,
339A.
Zakres projektu obejmuje:
• Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej wraz cyrkulacją do nowo
projektowanych odbiorników.
• Wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej oraz podejść do
projektowanych urządzeń sanitarnych dla łazienek znajdujących się przy
południowej stronie.
• Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania od istniejącego poziom
w piwnicy dla potrzeb łazienek znajdujących się przy południowej stronie.
• Wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w łazienkach.
Instalację prowadzone po wierzchu w pomieszczeniach sanitariatów należy
obudować płytami g – k na stelażu metalowym.
W pomieszczeniu w piwnicy i w pomieszczeniach sanitariatów należy wykonać
obudowy z płyt g – k na stelażu metalowym projektowanych instalacji. W miejscach
montażu armatury należy wykonać systemowe klapy rewizyjne 200 x 200 mm lub
300 x 300 mm.
Istniejący szacht instalacyjny murowany z cegły należy przywrócić do stanu
istniejącego po wykonaniu wymiany pionu centralnego ogrzewania z rur stalowych.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod
numerem nr A – 816 z dnia 18 kwietnia 1973 roku w związku z tym wszystkie
przewody instalacji sanitarnych należy prowadzić w przegrodach budowlanych
lub w przypadku niemożliwości ze względu na elementy konstrukcyjne
(podciągi, belki stropowe, słupy) obudować ekranami z płyt gipsowo –
kartonowych wodoodpornymi gr. 12,5 mm na stelażu metalowym.
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2. Podstawa opracowania:
Projekt został opracowany na podstawie:
− uzgodnień z zamawiającym,
− wizji lokalnej,
− inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej,
− aktualnych norm i przepisów.
3. Stan istniejący pomieszczeń sanitarnych
Istniejąca instalacja wodna wykonana jest z polipropylenu prowadzona jest po
wierzchu w obudowach z płyt g – k.
Istniejące piony kanalizacyjne wykonane są z PVC prowadzone są po wierzchu
w obudowach z płyt g – k.
Istniejący pion centralnego ogrzewania prowadzony jest w szachcie instalacyjnym.
W pomieszczeniach sanitariatów zainstalowane są we wnękach podokiennych
grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokość 600 mm i długość 1,0 m oraz o wysokość
500 mm i długość 1,2 m.
Istniejące instalacje i urządzenia sanitarne w łazienkach należy zdemontować.
4. Zamierzenia projektowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej
4.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur FIBER BASALT
PLUS, wielowarstwowe (PP – RCT stabilizowane włóknem bazaltowym), Tmax = 90
°C, Pmax = 1.0 MPa.
Przewody łączone są przez kształtki zgrzewane, armatura na przewodach
instalowana przy pomocy kształtek z gwintem. Połączenia przewodów należy
wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta.
Projektowany poziomy instalacji wodnej w piwnicy należy włączyć do istniejącej
instalacji.
Na odejściu do pionu na instalacji wody zimnej i ciepłej należy zainstalować zawory
odcinające. Na odejściu do pionu instalacji cyrkulacji należy zainstalować zawór
termostatyczny do cyrkulacji CWU z automatyczną funkcją dezynfekcyjną
typ MTCV – B, producent Danfoss.
Piony instalacji wodnej należy prowadzić po wierzchu i obudować ekranami z płyt
g – k. Podejścia do urządzeń sanitarnych od zaworów odcinających należy
prowadzić w bruzdach.
Rurociągi instalacji sanitarnej należy zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
Należy wykonać izolację z pianki PE, producent np. Thermaflex o współczynniku
λ = 0,035 W/m · K.:
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− Na przewodach instalacji wody zimnej w pomieszczeniach sanitariatów
oraz w piwnicy (izolacja przeciwroszeniowa);
− Na przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacji (izolacja termiczna);
− Dla rur wody zimnej i ciepłej prowadzonych w bruzdach ściennych do
urządzeń sanitarnych należy wykonać izolację z pianki PE grubości 6 mm.
Stelaże wc należy obudować płytami gipsowo – kartonowymi o grubości 12,5 mm.
Przed odejściem do grupy urządzeń w pomieszczeniu sanitarnym na wodzie zimnej
i ciepłej zaprojektowano zawory odcinające zlokalizowane w przestrzeni obudowy
g – k, należy wykonać osłonę rewizyjną na magnes zapewniającą dostęp do
zaworów odcinających.
Przewody mocowane będą do ścian i stropów za pomocą obejm i uchwytów
do rur z tworzyw sztucznych. Uchwyty te jednocześnie służyć będą jako
punkty stałe ''PS'' i punkty przesuwne ''PP'' zabezpieczające przewody przed
wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody. Podpory
przesuwne należy umieszczać zgodnie z wytycznymi dla przewodów
z tworzywa.
Punkty stałe należy umieścić na pionach zgodnie z rysunkiem rozwinięcia.
Przejścia pionów przez stropy należy wykonać w tulejach ochronnych.
W miejscach tych przejść nie powinno być żadnych połączeń przewodów, zaś
przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona
szczeliwem trwale elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do
PP – RCT.
Przed zakryciem przewodów i ich zaizolowaniem, instalację zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
Montażowych, należy poddać próbie ciśnieniowej.
Próbę szczelności należy przeprowadzać przed zasłonięciem bruzd lub
kanałów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji.
Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności
instalacji (bez względu na rodzaj materiału z jakiego wyprodukowane są rury):
− instalacja wody zimnej – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze;
− instalacja wody ciepłej – 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze.
Przed próbą ciśnieniowa napełnić instalacje wodą, odpowietrzyć system i podnieść
ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego.
Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i prowadzić oględziny całego
systemu, zwłaszcza połączeń.
Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spadało. Należy je
utrzymać na stałym poziomie.
str. 5

Następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0,5 ciśnienia roboczego i utrzymywać przez
kolejne 90 minut. Jeżeli ciśnienie wzrośnie, znaczy to ze system jest szczelny.
Kontrolować wzrokiem stan całego systemu.
Jeżeli wystąpi spadek ciśnienia znaczy to, że system jest nie szczelny.
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby
szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od
początku.
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą
powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji powinny mieć świadectwo
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosować armaturę
o typoszeregu ciśnieniowym, PN10 lub większym.
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacji
niskoszumowej typ PP – B (piony i odpływy od urządzeń sanitarnych).
Piony kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sanitarnych należy prowadzić
po wierzchu i obudować ekranami z płyt g – k.
Odpływy od urządzeń sanitarnych do pionu należy prowadzić w bruździe
w ścianach. Przy montażu rur kanalizacji sanitarnej do ścian należy stosować
skręcane obejmy z wkładkami z materiału izolującego akustycznie, które mocowane
są przegród budowlanych za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego.
Przejścia pionów przez stropy należy wykonać w tulejach ochronnych.
Piony kanalizacyjne:
• Na poziomie
piwnicy nad posadzką oraz na dłuższych odcinkach
poziomych w piwnicy należy zaopatrzyć w rewizje.
• Należy wyprowadzić ponad dach z zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
Przewody kanalizacyjne należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego
przepływu przez nie wody, przez oględziny.
Montaż przewodów kanalizacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie
z wytycznymi i uwagami montażowymi producenta.
5. Zamierzenia projektowe instalacji centralnego ogrzewania
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do
poszczególnych pomieszczeń ciepła w wielkości zapewniającej wymaganą
temperaturę obliczeniową.
Temperaturę zewnętrzną przyjęto jak dla III strefy klimatycznej tj. – 20 °C.
Temperatury wewnętrzne przyjęto:
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+ 20 °C – Łazienka (umywalka, miska ustępowa, pisuar).
Źródłem ciepła instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest istniejący węzeł
cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wymiana
instalacji
centralnego
ogrzewania
obejmuje
pomieszczenia
remontowanych łazienek.
Istniejący pion w szachcie instalacyjnym i podejścia do grzejników po wierzchu
należy zdemontować.
Istniejące grzejniki w wnękach podokiennych należy zdemontować.
Nową instalację centralnego ogrzewania dla potrzeb łazienek usytuowanych od
strony południowej części budynku należy włączyć do istniejącej instalacji
centralnego ogrzewania.
Przewody należy prowadzić przez stropy w tulejach stalowych.
Punkty stałe projektuje się zgodnie z rysunkami rozwinięcia oraz zgodnie
z wytycznymi producenta przewodów.
Przewody instalacji
centralnego
ogrzewania
zaprojektowano
z
rur
wielowarstwowych.
Parametry instalacji centralnego ogrzewania:
• Tz/Tp = 80/60 °C
5.1. Grzejniki
W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano:
• Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
950 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów n = 19,
producent Purmo;
• Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
1050 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów
n = 21, producent Purmo;
• Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
1100 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów
n = 22, producent Purmo;
• Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
1200 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów
n = 24, producent Purmo;
• Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D15, wysokość 600 mm, długość
1150 mm, D15 – pięciokolumnowy (szerokość 177 mm), ilość elementów
n = 23, producent Purmo:
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W wykonaniu standardowym grzejnik Delta Laserline nie jest wyposażony
w zaczepy mocujące.
W zależności od typu i wielkości grzejnika należy dobrać odpowiednią ilość i rodzaj
zawieszenia i zamrowić je osobno.
Należy każdorazowo sprawdzić nośność i stabilność ścian dla występującego
obciążenia wynikającego z wielkości dobranego grzejnika.
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej
100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się
montaż grzejnika 70 ÷ 100 mm od podłogi i parapetu.
Każdy grzejnik będzie wyposażony w indywidualny odpowietrznik co umożliwia
jego odpowietrzenie.
Grzejniki są fabrycznie malowane dwuwarstwowo: metodą anaforezy oraz
napylania elektrostatycznego (standardowo lakier w kolorze śnieżnobiałym RAL
9016).
5.2. Przewody
Piony oraz podejścia do grzejników zaprojektowano z rur FIBER BASALT PLUS,
wielowarstwowe (PP – RCT stabilizowane włóknem bazaltowym), Tmax = 90 °C,
Pmax = 1.0 MPa.
Łączenie rur przy pomocy złączek zgrzewanych.
5.3. Osprzęt i armatura
• Na pionach instalacji centralnego zainstalowano (istniejące):
− zawór odcinający na przewodzie powrotnym,
− zawór równoważący skośny STAD, z cyfrową płynną nastawą wstępną, z
króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia,
przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z
funkcją odcięcia, producent Tour & Andersson;
• Przy grzejnikach w pomieszczeniach sanitariatów zaprojektowano:
− Na gałązce zasilającej zawór termostatyczny V – exact II, prosty lub kątowy,
o wymiarach skróconych z bezstopniową nastawą wstępną od 1 do 8,
producent Heimeier;
− Na gałązce powrotnej zawór grzejnikowy odcinający, powrotny, prosty lub
kątowy, z nastawą wstępną (w pełni otwarty, nastawa 5) z możliwością
odcięcia oraz opróżnienia grzejnika, producent Heimeier;
• Na pionie instalacji centralnego ogrzewania należy zainstalować
odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym.
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5.4. Regulacja
• Regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne z nastawą
wstępną.
• Regulacja na podejściu do pionu poprzez zawór równoważący skośny
z cyfrową płynną nastawą wstępną (istniejący).
Przed zamontowaniem głowic termostatycznych i regulacją wstępną zaworów
instalację należy kilkakrotnie przepłukać ustawiając wszystkie zawory na pełny
przelot.
5.5. Próby, warunki techniczne i wymagania przy odbiorze
Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
zawartymi w:
1. Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych.
2. Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz
Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa.
Uwaga:
W zładzie należy utrzymywać stan jakościowy wody zgodny z obowiązującą normą
PN – 93/C – 04607.
Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
Montaż, próby i odbiór instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
sztucznych należy prowadzić wg wytycznych dostawcy rur.
Ciśnienie próbne instalacji: Ppr = Pr + 2bar (nie mniej niż 4 bar)
6. Zamierzenia projektowe instalacji wentylacji
Nawiew powierza do pomieszczeń sanitariatów odbywać się będzie przy pomocy
Kratka nawiewna w drzwiach o powierzchni minimalnej 220 cm² wg projektu
architektonicznego.
Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitariatów odbywać się będzie przy pomocy
anemostatów sufitowych Ø100 zlokalizowanych nad miskami ustępowymi oraz
nad pisuarami.
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W pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory wyciągowe instalowane w pobliżu
istniejących szachów wentylacji grawitacyjnej.
• Wentylator promieniowy rurowy typ RR 100 C producent Helios. Wentylator
należy połączyć z czujnikiem ruchu z opóźnieniem czasowym 0 ÷ 5 minut,
zlokalizowanym na ścianie w łazience. Kąt działania czujnika ruchu powinien
zapewnić płynne działanie wentylatora.
Parametry wentylatora:
- częstotliwość/napięcie: 50 Hz/ 230 V,
- pobór mocy: 70 W,
- pobór prądu: 0.32 A.
• Wentylator promieniowy rurowy typ RR 125 C producent Helios. Wentylator
należy połączyć z czujnikiem ruchu z opóźnieniem czasowym 0 ÷ 5 minut,
zlokalizowanym na ścianie w łazience. Kąt działania czujnika ruchu powinien
zapewnić płynne działanie wentylatora.
Parametry wentylatora:
- częstotliwość/napięcie: 50 Hz/ 230 V,
- pobór mocy: 72 W,
- pobór prądu: 0.33 A.
Ze względu na lokalizacje projektowanego sufitu podwieszonego należy wykonać
nowe przebicia do istniejących szachów grawitacyjnych w remontowanych
sanitariatach.
Przewody instalacji wywiewnej stanowią:
• Kanały okrągłe – stalowe ocynkowane okrągłe zaizolowane wełną grubości
30 mm.
• Kanały elastyczne – przewody z izolacją np. typu TUBEFLEX izolowane
wełną szklana o grubości 25 mm.
W suficie podwieszonym z płyt g – k w miejscach usytuowania wentylatorów
należy wykonać systemowe klapy rewizyjne 300 x 300 mm.
Zasilenie wentylatorów i montaż czujników ruchu wg projektu elektrycznego.
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7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Przejścia przewodów przez przegrody rozdzielenia przeciwpożarowego (ściany
i stropy) należy wykonać w przepustach ognioodpornych o odporności równej
odporności przegród (EI 60).
8. Izolacja termiczna
Rurociągi instalacji sanitarnej należy zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Należy
zastosować materiał o λ = 0,035 W/m · K na temperatura do 100 °C.
Na pionach i podejściach do grzejników prowadzonych w bruzdach należy wykonać
izolacje termiczną z pianki PE, o grubości 6 mm np. producent Thermaflex.

DN 16 – 20 mm
DN 20 – 20 mm
DN 25 – 20 mm
DN 32 – 30 mm
DN 40 – 30 mm
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9. Zagadnienia BHP
Zagadnienia BHP o szczególnym zagrożeniu nie występują. Należy przestrzegać
ogólnych zasad BHP. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe. Prace przy montażu nowych instalacji i demontażu
starych powinny być wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone.
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
INSTALACJA WODNY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
1. Rury FIBER BASALT PLUS, wielowarstwowe (PP - RCT stabilizowane
włóknem bazaltowym), Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Łączenie rur przy
pomocy złączek zgrzewanych:.
100 mb
• DN 20 x 2,8 mm:
38 mb
• DN 25 x 3,5 mm:
20 mb
• DN 32 x 4,4 mm:
2 mb
• DN 40 x 5,5 mm:
2. Zawór kulowy z dźwignią typ 1 2100 0x, producent Herz:
1 szt.
• DN 20 mm:
2 szt.
• DN 25 mm:
3. Zawór kulowy z pokrętłem typ 1 2100 1x, producent Herz:
10 szt.
• DN 15 mm:
2 szt.
• DN 20 mm:
4. Zawór kulowy ćwierćobrotowy:
22 szt.
• DN 15 mm:
5. Zawór termostatyczny do cyrkulacji CWU z automatyczną funkcją
dezynfekcyjną typ MTCV – B, producent Danfoss:
1 szt.
• DN 15 mm:
6. Zawór czerpalny z perlatorem:
2 szt.
• DN 15 mm:
7. Bateria Grohe ESSENCE M – bateria umywalkowa niska, stojąca, chrom:
• 10 szt.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Przewód kanalizacji niskoszumowej wykonany z PP – B, producent
Poliplast:
28 mb
• DN 50 mm:
20 mb
• DN 75 mm:
48 mb
• DN 110 mm:
2. Rewizja na pionie kanalizacji sanitarnej:
1 szt.
• DN 75 mm:
2 szt.
• DN 110 mm:
3. Wpust podłogowy z odpływem pionowym z syfonem dzwonowym z rusztem
ze stali nierdzewnej :
2 szt.
• DN 50 mm:
4. Stelaż podtynkowy do wc typ Technic GT z przyciskiem spłukującym
Elegant, chrom błyszczący, producent Koło:
• 8 szt.
5. Miska ustępowa lejowa, wisząca Renova nr 1 Plan z deską sedesową twardą
z tworzywa duroplast wolnoopadającą, producent Koło:
• 8 szt.
6. Pisuar Renova nr 1 Plan bez pokrywy, producent Koło:
• 4 szt.
7. Natynkowa spłuczka ciśnieniowa Schellomat basic, producent Koło;
• 4 szt.
8. Umywalka Renova nr 1 Plan 60 cm stawiana na blat, producent Koło:
• 10 szt.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Rury FIBER BASALT PLUS, wielowarstwowe (PP – RCT stabilizowane
włóknem bazaltowym), Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa. Łączenie rur przy
pomocy złączek zgrzewanych.
36 mb
• DN 20 x 2,8 mm:
5 mb
• DN 25 x 3,5 mm:
16 mb
• DN 32 x 4,4 mm:
2. Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
950 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów n = 19,
producent Purmo: 1 szt.
3. Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
1050 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów
n = 21, producent Purmo: 1 szt.
4. Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
1100 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów
n = 22, producent Purmo: 1 szt.
5. Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D13, wysokość 600 mm, długość
1200 mm, D13 – trzykolumnowy (szerokość 101 mm), ilość elementów
n = 24, producent Purmo: 1 szt.
6. Grzejnik kolumnowy typ Delta Laserline D15, wysokość 600 mm, długość
1150 mm, D15 – pięciokolumnowy (szerokość 177 mm), ilość elementów
n = 23, producent Purmo: 1 szt.
7. Projektowany zawór termostatyczny V – exact II, kątowy, o wymiarach
skróconych z bezstopniową nastawą wstępną od 1 do 8, producent Heimeier;
5 szt.
• DN 15 mm:
8. Projektowany zawór grzejnikowy Regulux odcinający, powrotny, kątowy z
nastawą wstępną (w pełni otwarty, nastawa 5) z możliwością odcięcia oraz
opróżnienia grzejnika, producent Heimeier:
5 szt.
• DN 15 mm:
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9. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym:
1 szt.
• DN 15 mm:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Promieniowy wentylator rurowy RR 100 C Inlinevent, producent Helios:
2 szt.
2. Promieniowy wentylator rurowy RR 125 C Inlinevent, producent Helios:
2 szt.
3. Anemostat wywiewny okrągły Ø100
10 szt.
4. Kanały okrągłe – stalowe ocynkowane zaizolowane wełną grubości 30 mm:
• Ø100 mm: 12,5 mb
• Ø125 mm: 4,0 mb
5. Kanały elastyczne – przewody z izolacją np. typu TUBEFLEX izolowane
wełną szklana o grubości 25 mm:
• Ø100 mm: 10,0 mb
6. Trójnik:
• Ø100 mm: 3 szt.
• Ø125 mm: 4 szt.
7. Kolano 90º
• Ø100 mm: 3 szt.
8. Redukcja Ø125/Ø100: 6 szt.
9. Higrosterowany nawiewnik higrodynamic EXR: 8 szt.
W zestawieniu materiałów przedstawiono wykaz instalacji jako przykładowe
rozwiązanie umożliwiające wykonanie przedmiaru robót i sporządzenie
kosztorysu inwestorskiego.
Materiały zawarte w zestawieniu można zamienić na inne o równoważnych
parametrach technicznych i jakościowych.
str. 16

III. ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Spis treści:
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres robót
1.3. Wykaz obiektów budowlanych
1.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
1.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych i
sposoby ich zapobiegania
1.6. Instruktaż pracowników
1.7. Środki techniczne i organizacyjne
1.8. Uwaga
1.1. Podstawa opracowania
Informację opracowano na podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
(Dz. U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr
191, poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników w czasie pracy.
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 7 – Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI
str. 17

INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna
w budownictwie”, Warszawa.
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 12 – Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca:
COBRTI
INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna
w budownictwie”, Warszawa.
1.2.
•
−
−

−
−
−

Zakres robót dla potrzeb instalacji wodno - kanalizacyjnej
Instalacja wodno – kanalizacyjna
wyznaczenie trasy prowadzenia przewodów instalacji wodno –kanalizacyjnej;
montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą na
poziomie piwnicy;
montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą na
poziomie parteru, piętra I, II, III;
montaż pionów i podejść instalacji kanalizacji do miejsc zlokalizowania
urządzeń sanitarnych;
sprawdzenie szczelności przewodów kanalizacji sanitarnej przed zakryciem
bruzd ściennych lub zabudowaniem ekranem z płyt g – k;
próba ciśnieniowa instalacji wodnej,
zakrycie bruzd ściennych;
wykonanie obudowy z płyt g – k w piwnicy i pomieszczeniach sanitarnych;

•
−
−
−
−
−
−
−
−

Instalacja centralnego ogrzewania
wyznaczenie tras przewodów;
prowadzenie pionów i przewodów do grzejników;
montaż grzejników z wypoziomowaniem;
montaż armatury przy grzejnikach;
próba ciśnieniowa,
montaż izolacji,
zakrycie bruzd w ścianach;
rozruch z regulacją instalacji.

•
−
−
−

Instalacja wentylacji mechanicznej:
Montaż promieniowych wentylatorów rurowych;
montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych;
montaż kanałów elastycznych do miejsc montażu anemostatów wywiewnych;

−
−
−
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− doprowadzenie przewodu elektrycznego do wentylatorów wg projektu
instalacji elektrycznych.
− montaż nawiewników higrosterowanych;
− sprawdzenie szczelności rurociągów;
− montaż sufitu podwieszonego z płyt g – k na stelażu metalowym;
− montaż rewizji systemowej w suficie podwieszonym;
− montaż czujki ruch wg projekt elektrycznego;
− montaż anemostatów wywiewnych sufitowych;
− regulacja i rozruch instalacji.
1.3. Wykaz obiektów budowlanych
Projekt Budowlano – Wykonawczy remontu ośmiu pomieszczeń łazienek
usytuowanych od strony południowej i północnej w budynku MEN.
przy Al. J. Ch. Szucha 25 – strona południowa.
1.4.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Lokalizacja budynku, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania
działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
czy zdrowia pracowników.
Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem
osób niepowołanych z szczególnym uwzględnieniem dzieci.
1.5.

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
i sposoby ich zapobiegania
− prace przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi,
− prace na pomostach.
Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić
w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być
sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r.
ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony –
Dz. U. nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003 r.).
1.6. Instruktaż pracowników
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,
Kierownik Budowy, lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót,
zapoznaje z nim załogę, oraz udziela instruktażu o sposobach bezpiecznego
wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach.
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Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości
i umiejętności z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami
BHP. Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy
wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy
muszą
być
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót
przewidywanych w projekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
i higieny pracy.
1.6.
−
−
−
−

Środki techniczne i organizacyjne
Wydzielić plac budowy i zabronić dostępu osobom postronnym,
Przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne,
Określić miejsce rodzaj i sposób użycia środków ochrony ppoż.
Określić drogi ewakuacji z pomieszczeń oraz z terenu budowy w razie
pożaru lub klęsk żywiołowych.
W celu zapobiegania pożarom należy stosować tablice ostrzegawcze „Zakaz
palenia tytoniu”, sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca,
w których wykonane są prace spawalnicze.
Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone,
posiadające kompletną odzież roboczą.
Należy używać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak
rękawice, okulary ochronne, nakrycie głowy.
Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań
w zakresie stabilności pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych
zabezpieczeń.
Podczas składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc
niezabezpieczonych taśmami lub barierkami.
Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic
informacyjnych: ”składowisko materiałów”.
Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszą być zabezpieczone
wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie 30 mA.
1.7. Uwaga
Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej wyciągowej zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem robót
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
str. 20

Warszawa, 20.06.2016 r.

OŚWIADCZENIE

Stosowanie do art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 888), oświadczam, że
Projekt Budowlano – Wykonawczy remontu ośmiu pomieszczeń łazienek
usytuowanych od strony południowej i północnej w budynku MEN.
przy Al. J. Ch. Szucha 25 – strona południowa, jest zgodny z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu któremu ma służyć.

Projektant instalacji:
mgr inż. Bibianna Kościuk
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IV. RYSUNKI
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