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      Opis techniczny  

do projektu budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku  

publicznej szkoły podstawowej w Żędowicach  

Lokalizacja: 47-1Żędowice ul. Strzelecka 35A dz. 2338 
Inwestor: Publiczna Szkołą Podstawowa w Żędowicach  

47-120 Żędowice ul. Strzelecka 35 A 
 
 
 
1. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich z 

dnia 29.09.2020 
1.3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez ZAW-KOM w Zawadzkiem 
1.4. Wizja lokalna. 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 
2. Instalacja wodociągowa, hydrantowa. 
Zasilanie budynku w wodę z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze wody DN 63 PE-
PN16 at - w oparciu o wydane warunki przyłączenia. W związku z zamiarem wykonania przyłącza 
metodą przewiertu sterowanego na przyłączu należy zabudować rurę osłonową PE100-RC. 
Połączenie z siecią należy wykonać za pomocą nawiertki NWZ DN 110/2 cale z wyprowadzoną 
obudowa i skrzynka uliczną lub przez zabudowę trójnika kołnierzowego DN100/50 i zasuwy 
przyłącza DN 50. 
Przejście przyłącza przez ścianie zewnętrzną wykonać w rurze osłonowej.  
Na wodomierz przewidziano pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku szkoły. W uwagi na 
konieczność zabudowy układu podnoszenia ciśnienia pomieszczenie to musi być wydzielone 
pożarowo od reszty budynku jako odrębna strefa pożarowa. Ściany i strop-  REI120, drzwi EI60 
wyposażone w samozamykacz. 
 
Zestaw wodomierzowy wyposażyć w wodomierz, zawory odcinające grzybkowe oraz zawory 
antyskażeniowe na odejściu na instalacje hydrantowa i na odejściu na instalację bytową. 
Z uwagi na niskie ciśnienie w sieci w pomieszczeniu wodomierza planuje się zabudowę zestawu 
hydroforowego podnoszącego ciśnienie w sieci. Parametry zestawu: 
-wymagany przepływ: 3 l/s 
-wymagane ciśnienie na instalacji 37,0 m H2O 
-obliczone ciśnienie wody na wejściu do budynku: 17,0 m H2O 
-wymagana wysokość podnoszenia pompy: 20,0 m H2O    
 
Instalację hydrantowa należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnicy 50 oraz 25 mm 
łączonych poprzez połączenia gwintowane. 
Rurociągi należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, pod stropem na obejmach mocowanych do 
stałych elementów konstrukcji budynku. Planuje się zabudowę zewnętrznych szafek hydrantowych, 
hydranty z wężem półsztywnym, zawór zabudowany na wysokości 1,35 m nad posadzką. 
 
Przed włączeniem instalacji do obiegu należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 9 bar 
oraz dezynfekcję i płukanie przewodów. 
 
Rurociągi instalacji bytowej wykonane będą z przewodu DN 50PE i doprowadzone do miejsca, 
gdzie obecnie zabudowany jest wodomierz.  
Rurociągi należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, pod stropem na obejmach mocowanych do 
stałych elementów konstrukcji budynku 



Przed włączeniem instalacji do obiegu należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 9 bar 
oraz dezynfekcję i płukanie przewodów. 
 
 
3. Uwagi końcowe. 
Roboty budowlane wykonywać należy zgodnie z zaleceniami i instrukcjami podanymi przez 
producentów zabudowywanych materiałów i urządzeń pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia. 
Zabudowywane materiały i urządzenia powinny  posiadać dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie oraz odpowiednio do wody pitnej oraz instalacji hydrantowej. 
Nie dopuszcza się kontaktu zapraw budowlanych z przewodami stalowymi. 
W celu zapewnianie niezawodnego działania instalacji należy regularnie sprawdzać zadziałanie 
zestawu hydroforowego..  
 












