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Spis rysunków: 

Nr Nazwa rysunku Skala 
S-1 Instalacja wodociągowa ppoż. - rzut parteru. 1:100 
S-2 Instalacja wodociągowa ppoż. - rzut piętra. 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji 
wodociągowej ppoż. dla zasilenia hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły 
Podstawowej, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra. 
 
2. Podstawa opracowania. 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- obowiązujące przepisy prawne, warunki techniczne i normy budowlane, 
- uzgodnienia z Inwestorem. 
 
3. Instalacja wodociągowa ppoż. 

Instalacja wodociągowa ppoż. zasilać będzie istniejące cztery hydranty 
wewnętrzne zlokalizowane na korytarzach i w hali sportowej obiektu. Projektowana 
instalacja zasilana będzie z nowego przyłącza wodociągowego. Projekt nowego 
przyłącza i zewnętrznej instalacji wg. odrębnego opracowania. Połączenie zakresów 
obu dokumentacji przy ścianie zewnętrznej w kotłowni. Zestaw wodomierzowy 
na cele ppoż. będzie znajdował się w studni wodomierzowej. 

Istniejące hydranty zasilane są obecnie z instalacji wody bytowej. Niniejszy 
projekt przewiduje podłączenie tych hydrantów do niezależnego zasilenia z sieci 
wodociągowej. 
 
3.1. Wykonanie instalacji wody p.poż.. 

Instalację wody p.poż. zasilającą hydranty wewnętrzne należy wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych gwintowanych o średnicy DN50 (zewn. śr. 60,3mm), 
podejścia do hydrantów DN25 (zewn. śr. 33,7mm).  

Zasilane będą istniejące hydranty typu DN25 z wężem półsztywnym 
o długości 30m umieszczonym w szafce, zaworem hydrantowym DN25 
i prądownicą na prąd zwarty lub rozproszony. Wydajność hydrantu V=1,0dm3/s 
przy ciśnieniu 0,2MPa. Szafki hydrantowe zamontowane są na wysokości 1,35m 
powyżej poziomu posadzki. Zawór odcinający dopływ wody powinien być 
umieszczony poniżej bębna lub z jego boku. Wymagane minimalne ciśnienie 
robocze wody 0,2MPa.  

W oznaczonym na rysunku miejscu należy przebudować przewód 
kanalizacyjny 50PVC tak, aby nowoprojektowany przewód ppoż. nie posiadał w tym 
miejscu kolan i zmian kierunków przepływu. Ogólnie należy stosować zasadę, aby 
przy wykonywaniu instalacji ppoż. ograniczyć liczbę kolan do minimum. 
 
4. Uwagi. 

W ramach prac instalacyjnych należy przygotować nowe podejścia pod 
hydranty. Do czasu wybudowania i uruchomienia nowego przyłącza 
wodociągowego na cele ppoż. należy pozostawić obecne zasilenie hydrantów 
z instalacji wody bytowej. 
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