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I.
1.
1.1.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacja wody zimnej i ciepłej
Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej

Woda zimna do budynku doprowadzana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego.
Woda ciepła do urządzeń dostarczana będzie z węzła cieplnego. Przewody instalacji wody zimnej i
ciepłej projektuje się z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10 o rozszerzalności cieplnej 0,025 mm/mK.
1.2.

Połączenia rur i kształtek

Połączenia rur i kształtek naleŜy wykonać poprzez:
– kształtki zaprasowywane – za pomocą zaciskarki (praski);
– kształtki zaciskane – za pomocą klucza monterskiego;
– kształtki skręcane.
1.3.

Układanie przewodów

Przewody naleŜy układać w bruzdach ściennych i podłogowych.
Przewody układane w bruzdach muszą być zabezpieczone przed tarciem o ścianki bruzd.
Przewody układane pod tynkiem powinny być przykryte warstwą min. 4cm tynku. Przy bocznych
odejściach od pionu naleŜy uwzględnić wydłuŜenie przewodów pionowych.
Przewody układane pod tynkiem oraz pod posadzką naleŜy zabezpieczyć otuliną
termoizolacyjną. Nie naleŜy montować rur na sztywno poprzez bezpośrednie obetonowanie
przewodów. Na kształtkach nie jest wymagane zakładanie rur ochronnych. Przewody układane
w bruzdach naleŜy zamocować za pomocą obejm plastikowych PP. W miejscach, gdzie będzie
zakładana obejma naleŜy zwrócić uwagę, czy nie występuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni
zewnętrznej rury. Obejmy naleŜy zakładać w miejscach, pomiędzy mufami lub innymi kształtkami,
zapewniającymi stały opór. Obejmy stałe naleŜy zamontować w następujących miejscach:
- zmianach trasy przewodu
- odgałęzieniach przewodu
- punktach czerpalnych
- przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr
Pomiędzy punktami stałymi naleŜy zamontować obejmy przesuwne, w celu umoŜliwienia
kompensacji wydłuŜenia termicznego.
W przypadku rur c.w.u. układanych nadtynkowo naleŜy uwzględnić wydłuŜalność termiczną
przewodów. W takich warunkach naleŜy stosować odpowiednie kompensacje w kształcie litery L, Z
lub U. Przewody naleŜy układać w kierunkach równoległych i prostopadłych do ścian. Spadki
przewodów muszą zapewnić odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyŜej
połoŜone punkty czerpalne.
Przejścia przez konstrukcje budynku naleŜy prowadzić w rurach ochronnych o średnicy
przewodu większej co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Końcówki rury
osłonowej uszczelnić masą plastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane
wykonywać zgodnie z normami branŜowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.
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1.4.

Izolacja termiczna

Rurociągi c.w.u. ułoŜone podtynkowo, a takŜe przy przejściach przez przegrody naleŜy
zaizolować termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki z PE z zewnętrzną folią chroniącą
przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi o grubości 20mm. Otuliny powinny spełniać
poniŜsze parametry:
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
- współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ ≥ 16000,
- klasa palności B1,
- zakres temperatur -45°C ÷ +105°C.
1.5.

Próba szczelności i dezynfekcja

Próbę szczelności naleŜy wykonać przez zakryciem i zaizolowaniem przewodów. NaleŜy
pamiętać o otwarciu wszystkich zaworów oraz prawidłowym odpowietrzeniu instalacji (wypływająca
woda musi być pozbawiona pęcherzyków powietrza). Napełnianie instalacji naleŜy prowadzić od
najniŜszego miejsca. Długość badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca się długość
maksymalnie 100 m. Próbę naleŜy wykonać po upływie 24 h od napełnienia przewodów oraz
minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu ciśnienia próbnego. Stosować manometr
z dokładnością odczytu co 0,1 bar. Manometr w miarę moŜliwości naleŜy załoŜyć w najniŜszym
miejscu instalacji. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, naleŜy je usunąć i rozpocząć od
początku próbę ciśnieniową. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej potwierdzić protokołem
podpisanym przez wykonawcę i inwestora. Przed oddaniem do eksploatacji instalację poddać
procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niŜ 25 g/m3. W czasie
dezynfekcji wprowadzać do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wodę
odprowadzić z instalacji. Instalację płukać do zaniku zapachu chloru.
2.

Wewnętrzna instalacja p.poŜ.

Hydranty wewnętrzne naleŜy zamontować w miejscach wskazanych na rysunkach.
Do mocowania przewodów naleŜy zastosować uchwyty metalowe z wkładką gumową.
Przejścia przez przegrody budowlane -ściany, stropy- naleŜy wykonać za pomocą tulei ochronnych.
Przestrzeń między tuleją, a przewodem naleŜy wypełnić pianką poliuretanową. Materiał
wypełniający musi być niepalny. W obszarze tulei nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń.
Wewnętrzną instalację hydrantową w obiekcie wyposaŜono w trzy podtynkowe hydranty
poŜarowe DN25 o wydajności 1l/s. Dwa hydranty za widownią koloru RAL 7036 a hydrant na
scenie w kolorze RAL 1013. Hydranty powinny być wyposaŜone w wąŜ półsztywny o długości 30m
oraz w gaśnicę proszkową 12kg. Wysokość montaŜowa zaworu – 1,35 m. nad posadzką.
Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie moŜe być mniejsze niŜ 20 m H2O, przy czym
pomiaru ciśnienia naleŜy dokonać przy czynnym hydrancie.
Projektuje się zawór typu skośnego wylot nachylony do podłogi około 45°.
Na drzwiczkach powinno być wymalowane oznaczenie w formie litery H w kole, zgodnie z normą
„Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Hydranty wewnętrzne. Szafki.”
Do odbioru wykonać wydajność hydrantów przez odpowiednie słuŜby i dołączyć protokół
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3.
3.1.

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne

Ścieki bytowo-gospodarcze naleŜy odprowadzić do sieci miejskiej poprzez istniejące
przyłącze. Wewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC. Połączenia
przewodów naleŜy wykonać za pomocą połączeń kielichowych uszczelnianych gumowym
pierścieniem.
3.2.

Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 „Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno być zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej
0ºC. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość
przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni
rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną. Izolację
termiczną naleŜy wykonać równieŜ wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby
spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki przewodu powyŜej +45ºC.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) wykonywać za pomocą trójników
o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45o.
Podejścia do urządzeń sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone
oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć
wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montaŜu przewodów, powinny wynosić minimum 2%.
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, naleŜy wyposaŜyć
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).
Podejścia odpływowe z kratek pod natryskami prowadzić w posadzce.
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.
W przypadku braku moŜliwości wyprowadzenia pionu ponad dach, oraz w przypadku długich
podejść pod przybory naleŜy zastosować zawory napowietrzające.
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