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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 

- zlecenie inwestora, 

- ustalenia na etapie projektowania, 

- podkłady arch.-budowlane, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Niniejszy projekt obejmuje zagadnienia w zakresie instalacji sanitarnych w 

przebudowywanym budynku Pływalni Miejskiej, położonym w Śremie przy. ul. Staszica 1A, 

działka nr ewid. 2304/1, 2590/1. 

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

 

3.1. Zaopatrzenie w wodę. 

 

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące 

przyłącze wodociągowe DN80.  

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w istniejącym węźle ciepłowniczym, 

do którego ciepło dostarczane jest z PEC w Śremie. 

Przepływ obliczeniowy wyznaczono zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-01706  

za pomocą wzorów: 

q = 0,682* ( ∑ q n )
0,45

 – 0,14 [ dm
3
/s ] dla ∑ q n ≤ 20[ dm

3
/s ] 

q = 1,7* ( ∑ q n )^0,21 – 0,7 [ dm3/s ] dla ∑ q n > 20[ dm
3
/s ] 

 

Przepływ obliczeniowy dla projektowanych przyborów wynosi: 

 

zimna woda ciepła woda 

1,68 dm
3
/s 1,35 dm

3
/s 

3.2.Przewody. 

 

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej przewiduje się z rur i kształtek 

polipropylenowych PP-R, PN16, SDR11 systemu BOR Plus produkcji Wavin. Przewody 

łączące węzeł cieplny z instalacją podgrzania wody technologicznej należy wykonać z rur 



warstwowych tworzywowych dla temp. wody grzewczej do 100 °C. Przewody łączyć należy 

metodą zgrzewania przy zastosowaniu kształtek systemowych, za wyjątkiem przewodów 

podgrzewu wody technologicznej, które należy łączyć poprzez klejenie. Instalacje  

do przyborów wykonać w posadzce (w warstwie wygłuszającej podłogi). Podejścia  

pod przybory wykonać należy w bruzdach ściennych lub posadzkach w izolacji. Przy 

przejściu przewodu przez przegrody budowlane należy stosować tuleję ochronną. Mocowanie 

rurociągów przewidzieć należy za pomocą uchwytów systemowych. Na instalacji należy 

zamontować punkty stałe i przesuwne wg wytycznych producenta rur. Do średnicy ø32 mm 

za punkt stały służy obejma z usuniętymi podkładkami dystansowymi.  

Doboru średnic poszczególnych odcinków przewodów dokonano na podstawie 

obliczeniowego przepływu wody oraz optymalnej prędkości przepływu wody, zalecanej przez 

producenta rur. 

3.3.Armatura. 

 

 W ramach modernizacji obiektu basenowego przewiduje się montaż nowych 
przyborów sanitarnych, w tym: 

 umywalki wyposażone w baterie umywalkowe 

 miski ustępowe 

 prysznice 

 prysznice basenowe z czasowymi włącznikami 

 prysznic ratunkowy (w pomieszczeniu technologii basenu) 

 zlewozmywaki wyposażony w baterię zlewozmywakową 

 pisuary 

 zawory czerpalne 

 Na odgałęzieniach instalacji wodociągowej, podejściach do pionów oraz 

odgałęzieniach do punktów czerpalnych zamontować zawory odcinające kulowe. 

 Instalacja c.w.u. zasilana jest z istniejącego węzła, który zasilany jest ciepłem z PEC 

w Śremie. 

 Ze względu na znaczne oddalenie urządzeń sanitarnych od miejsca produkcji ciepłej 

wody użytkowej, w budynku zaprojektowano układ recyrkulacji c.w.u. W celu 

zachowania równych oporów przepływów przez poszczególne obiegi recyrkulacyjne, 

konieczna jest regulacja przepływu wody recyrkulowanej poprzez montaż kryz 

dławiących.  



 Pompa obiegowej instalacji recyrkulacji c.w.u. 

Przepływ wody recyrkulowanej wymuszony będzie za pomocą istniejącej pompy 

obiegowej lub nowej typu ALPHA2 15-50-130.  

 

3.4. Izolacja. 

W celu zapobieżenia wykraplania się wilgoci na zimnych ściankach rur projektuje się 

izolację rurociągów otuliną termoizolacyjną Thermaflex FRZ dla zimnej wody gr. 9 mm,  

a dla c.w.u. - gr. 20 mm dla DN≤25mm; 32mm dla 25<DN≤40mm. 

3.5. Próba szczelności i dezynfekcja. 

Po wykonaniu instalacje wodociągowe należy poddać próbie szczelności przy 

ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacje nie powinny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 

przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. Podczas próby szczelności przewody instalacji 

należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut  

i obserwować armaturę i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykonać dwukrotnie, raz 

napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać ciepłą 

wodą przez okres kilku minut dla każdego punktu czerpalnego. Przy budynkach 

wielokondygnacyjnych zaleca się płukanie pionami przy otwartych zaworach czerpalnych na 

danym piętrze. Dezynfekcję instalacji przeprowadza się wodą chlorową z chloratora  

(ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia 

związków chloru – podchloryn wapnia lub sodu, zawierającą, co najmniej 50 mg Cl2/dm
3
, 

przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. 

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy 

powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna 

wynosić 10 mg Cl2/dm
3
. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy przepłukać wodą 

czystą jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być wykonana 

analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologicznej. 

 



4. INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA. 

 

4.1. Zaopatrzenie w wodę. 

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy instalacji przeciwpożarowej wyposażonej w 

hydranty wewnętrzne 25H+G-1050-B.30-180 firmy Boxmet z wężem półsztywnym, 

wyposażone w gaśnicę, w przebudowywanym budynku pływalni miejskiej. Projektowana 

instalacja przeciwpożarowa zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego DN 80. 

Instalację projektuje się z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 łączonych na 

gwint lub technologia zaciskową. Do każdego z hydrantów projektuje się podejście z rur DN 

25. W celu uniknięcia zastoju wody (zagniwania wody) w instalacji p.poż, zaprojektowano 

podłączenie do instalacji wodociągowej zasilającej umywalkę w łazience na II piętrze.  

Instalację spinającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN 15. Instalację wody p.poż. 

prowadzić natynkowo lub w bruzdach. Przewody mocować do ścian budynku za pomocą 

specjalnych uchwytów.  

 

4.2. Instalowanie i zasięg hydrantów. 

Zabezpieczeniem przeciwpożarowym wewnątrz budynku będą hydranty HP 25. Projektuje się 

zamocowanie hydrantów 25HP-700-B.20, które zostaną wyposażone w następujące elementy: 

 Zawór hydrantowy DN 25 

 Bęben z wężem półsztywnym DN 25 – 20 m 

 Prądownica wodna zamykana DN 25 

 

Kolor szafki i zwijadła standardowe RAL 3000 (czerwony), wymiary podstawowe szafki 

(wysokość, szerokość, głębokość): 720 x 670 x 245. 

Zasięg hydrantów w poziomie obejmuje całą powierzchnię strefy pożarowej  

z uwzględnieniem długości odcinka węża + 3 m na efektywny zasięg rzutu prądu gaśniczego. 

Usytuowanie hydrantów zapewnia przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 

Zawory odcinające hydrantowe powinny być umieszczone na wysokości 1,35 m ± 0,05 od 

poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. 

 

4.3. Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych. 

Ustala się i projektuje wydajność nominalną hydrantów i zaworów hydrantowych przy 

ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody 



1,0 dm
3
/s. Maksymalne ciśnienie w instalacji wodociągowej nie powinno przekraczać 1,2 

MPa. 

 

4.4. Dopuszczenie do użytkowania. 

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie dla danego urządzenia prób i 

badań potwierdzających prawidłowe ich działanie. Program badań obejmuje  

w szczególności: sprawdzenie zgodności z projektem, oględziny zewnętrzne, sprawdzenie 

wymiarów, sprawdzenie podłączenia węża, sprawdzenie wydajności wodnej, sprawdzenie 

wydajności podczas jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie ciśnienia.  

Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół zawierający: datę odbioru, skład komisji, 

opis instalacji, wykaz przedłożonych dokumentów, stwierdzenie zgodności z wymaganiami 

normy.  

5. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 

Ścieki sanitarne z przebudowywanego obiektu odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnej 

poprzez projektowane przyłącza. Przewiduje się wykonanie dodatkowo dwóch podłączeń do 

budynku o średnicy PVC Ø 250mm i 160mm.    

5.1 Kanały odpływowe  

Rurociągi kanalizacyjne wewnątrz budynku (poziomy, piony, podejścia do przyborów) 

wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Przewody prowadzone po ścianach budynku należy 

mocować za pomocą uchwytów. Rozstaw podpór nie powinien przekraczać 1,25 m.  

Piony zaopatrzone będą w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone na dach budynku.  

Z uwagi na stan techniczny, istniejące piony kanalizacyjne K1, K2, K3, K4 i K5 wykonane z 

kształtek ceramicznych należy wymienić, stosując rury PVC. Przy przejściu przewodu przez 

przegrody budowlane należy stosować tuleję ochronną. 

5.2. Urządzenia. 

W poszczególnych pomieszczeniach wynikających z projektu arch. - budowlanego 

przewiduje się: 



 umywalki wyposażone w baterie umywalkowe 

 zlewozmywaki wyposażony w baterię zlewozmywakową  

 miski ustępowe typu Geberit 

 wpusty podłogowe ze stali kwasoodpornej 

 syfon przelewu i spustu brodzików stóp 

W łazience dla osób niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie przyborów wykonanych 

ze stali kwasoodpornej, z zastosowaniem uchwytów i poręczy. 

 

5.3 Próba szczelności. 

Podejścia i przewody spustowe (piony) należy obserwować podczas przepływu wody 

odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 

6. INSTALACJA C.O.  

 

Niniejszy projekt obejmuje instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilanego z 

istniejącego węzła cieplnego.  

Parametry obliczeniowe instalacji:  75/55 °C 

Instalację c.o. zaprojektowano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym. 

6.1. Ogrzewanie grzejnikowe. 

 

6.1.1. Przewody. 

 Przewody zasilające i powrotne należy wykonać z rur miedzianych lub warstwowych 

tworzywowych. Przewody łączyć należy poprzez lutowanie miękkie lub przy 

zastosowaniu złączek zaprasowywanych, a w przypadku przewodów warstwowych za 

pomocą kształtek systemowych Przewody prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych 

w izolacji. 

 Istniejące przewody stalowe należy wymienić na miedziane lub tworzywowe. 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych z rur stalowych 

zabezpieczonych przed korozją lub w rurach osłonowych z tworzywa. 

 W przypadku konieczności odwodnienia przewodów należy przedmuchać je sprężonym 

powietrzem. 

 W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki. 



 W celu kompensacji wydłużeń przewody prowadzić łukami. 

 

Istnieje możliwość zamiennego zastosowania innych typów przewodów, tożsamych pod 

względem parametrów technicznych, posiadających stosowną aprobatę techniczną i 

atest higieniczny. 

 

6.1.2. Grzejniki. 

 Jako urządzenia grzejne przewiduje się grzejniki stalowe płytowe z podejściem dolnym 

oraz wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier lub Oventrop, 

 Grzejniki należy podłączyć kątowo, 

 Sposób prowadzenia przewodów oraz miejsce zainstalowania grzejników podano  

na załączonych rysunkach, 

 Istniejące grzejniki żeliwne członowe podlegają wymianie na grzejniki stalowe płytowe z 

podejściem dolnym oraz wbudowanym zaworem termostatycznym Heimeier lub 

Oventrop. 

  

Istnieje możliwość zamiany rodzaju grzejników z zachowaniem odpowiedniej 

wydajności grzewczej. 

 

6.1.3. Armatura. 

 

 Przy grzejnikach na zasilaniu i powrocie zastosować należy zawory RL. 

 Do regulacji temperatury przewiduje się zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz 

głowicą termostatyczną. 

6.1.4. Izolacja termiczna. 

Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla DN≤25mm; 

30mm dla 25<DN≤40mm. Przed zaizolowaniem należy przeprowadzić próbę na zimno. 

 

 



7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA. 

 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja dot. instalacji sanitarnych w przebudowywanym 

budynku Pływalni Miejskiej, zlokalizowanej w Śremie przy ul. Staszica 1A, działka 2304/1 i 

2590/1 zgodna z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami i bieżącą wiedzą techniczną.  

 


