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 1. Temat i zakres opracowania  
 

Niniejsze opracowanie obejmuje opis rozwiązań technicznych, obejmujących dobór i montaż 
urządzeń kotłowni gazowej, dobór i montaż grzejników i rur instalacji CO a także dobór i montaż 
rur instalacji wod-kan w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku  
 
Projekt opracowano na podstawie:  

- zlecenie na wykonanie  
- PN-91/B-02414   Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego.  
- Opracowania książkowego "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni  
  na paliwa gazowe i olejowe" Wydanego przez : Polską korporację techniki  sanitarnej,    
  grzewczej i klimatyzacji.  

 - Obowiązujące normy i przepisy 
 - Wizji lokalnych. 

 
 
2. Opis rozwiązań technicznych instalacji WOD-KAN: 

 
 Instalacja zimnej i ciepłej wody. 
  
PIWNICA 
 Na zestawie wodomierzowym istniejącego przyłącza wody należy zabudować armaturę 
filtrującą i zabezpieczającą , tzn zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA(BA) wymagany zgodnie z 
PN–B-01706/A ,  filtr siatkowy, zawory kulowe odcinające. Rury wody użytkowej wymienić na 
wykonane w systemie PEx-Al.-PEx z kształtkami zaciskowymi. (alternatywnie można stosować 
system rur miedzianych).Rury prowadzić po trasach istniejących rur wodnych o średnicach jak 
demontowane rury wody rozprowadzające w poziomach. Podejścia do pionów wykonać z zaworami 
odcinającymi. Każdy pion wodny powinien mieć możliwość odcięcia na zaworze. Średnica zaworu 
jak zastosowanej rury na pion.  
 
PIONY I POZOSTAŁE KONDYGNACJE  
 Piony prowadzić w systemie rur Pex-Al.-Pex po trasach jak zdemontowane piony wodne.
 Każdy pion powinien mieć możliwość odcięcia. Należy zastosować zawory odcinające.  
Podłączenia wody do przyborów wykonać z zastosowaniem systemowych podłączeń instalacyjnych. 
Na odgałęzieniach do pionów zamontować zawory kulowe odcinające. Przewody rozprowadzające 
mocować do ścian przy pomocy uchwytów systemowych. Przy przejściach przez przegrody 
zastosować tuleje ochronne. Na przejściach przez kondygnacje należy zastosować na rurach 
zabezpieczenia ppoż o odporności ogniowej EI120. Proponuje się zastosowanie manszet, opasek i 
zapraw ogniochronnych (np. typu PROMAT, HILTI). Należy stosować materiały posiadające 
wymagane atesty i dopuszczenia. Zabezpieczenia wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 
 Przewody wody zimnej należy zaizolować termicznie w celu zabezpieczenia przed roszeniem, 
przewody wody ciepłej – dla ograniczenia strat ciepła. Izolację stosować typu PE o grubości 6mm. 
Po wykonaniu prób przewody zaizolować elementami z pianki poliuretanowej  
 Ciepła woda przygotowywana będzie lokalnie w przepływowych podgrzewaczach 
elektrycznych umiejscowionych pod odbiornikami wody.  
 
 Kanalizacja sanitarna. 
 
PIWNICA 
 Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasach istniejących poziomów kanalizacyjnych. 
Istniejące rury kanalizacji zdemontować a w ich miejsce ułożyć rury PCW o średnicach takich jak 
zdemontowane. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych łączonych na uszczelki 
gumowe.  



Rury układane pod posadzką zastosować jak zewnętrznej typu „S”. Rury mocowane na ścianach pod 
stropem piwnicy lub nad posadzką podpierać na uchwytach systemowych jak dla rur plastikowych. 
 
PIONY I POZOSTAŁE KONDYGNACJE  
 Piony prowadzić po trasach jak istniejące po ich zdemontowaniu. Średnice pionów stosować 
jak zdemontowane nie mniejsze niź Φ110 PCW. 
 Przy przejściach przewodów przez stropy oddzielające strefy pożarowe, zastosować 
zabezpieczenia ogniochronne - odpowiednio dla rur z tworzyw sztucznych o odporności ogniowej 
minimum EI 120. Proponuje się zastosowanie manszet, opasek i zapraw ogniochronnych (np. typu 
PROMAT, HILTI). Należy stosować materiały posiadające wymagane atesty i dopuszczenia. 
Zabezpieczenia wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 
Podłączenia do przyborów stosować o średnicach jak demontowane wg zasady do umywalek Φ50 a 
do mise ustępowych Φ110. Rury montowane na ścianach mocować  na uchwytach 
Minimalny spadek podejść do przyborów 1,5-2%. Podejścia do przyborów w sanitariatach 
montować w przestrzeniach montażowych stelaży instalacyjnych lub bruzdach ściennych. 
 
INSTALACJA ppoż. 
 
 Instalacja wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych  prowadzonych po ścianie 
budynku jako osobna instalacja.  Na każdej kondygnacji na korytarzach zabudowany zostanie 
hydrant wnękowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. 
U. nr 121 z roku 2003 w budynku zaprojektowano instalację wodną p.poż. wyposażoną w hydranty 
fi 25 z wężami długości 30 m. Hydranty projektuje się usytuować na korytarzach każdej kondygnacji 
oraz przy wejściu  do budynku. Hydranty umieszczone będą w szafkach hydrantowych wnękowych. 
UWAGA: należy pamiętać , aby wykonawca zakupił hydranty posiadające dopuszczenie do 
stosowania w ochronie przeciwpożarowej (certyfikat zgodności). Certyfikat powinien dotyczyć 
kompletnego hydrantu składającego się z zaworu, węża, prądownicy, bębna i szafki hydrantowej. 
Zgodnie z przepisami p.poż. ciśnienie w instalacji na najniekorzystniej położonym hydrancie musi 
wynosić 20 msw. Ciśnienie dyspozycyjne na przyłączu budynku nie może być mniejsze niż 50 msw. na potrzeby 
instalacji przeciwpożarowej. 
 W Piwnicy na przyłączu wody użytkowej zamontować wodomierz sprzężony DN 50 
Instalację wody ppoż prowadzić od wodomierza sprzężonego do pionu ppoż. zlokalizowanego na 
klatce schodowej. Instalację prowadzić rurą DN50 ocynk pod stropem po ścianie.  
 

3. Rysunki: 
 
   

Rys. nr 7 – INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIWNIC 
Rys. nr 8 – INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU 
Rys. nr 9 – INSTALACJA WOD-KAN - RZUT I PIĘTRA 
Rys. nr 10 – INSTALACJA WOD-KAN - RZUT II PIĘTRA 

 
 
 
 

OPRACOWAŁ: 
mgr inż. Józef Bieniarz 
Głubczyce ul. J.Tuwima  9/4 
Upr. 110/91/OP, 146/92/OP 


