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2. Spis części rysunkowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rys. 1 – Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut przyziemia.
Rys. 2 – Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rozwinięcie.
Rys. 3 – Instalacja wody. Rzut przyziemia.
Rys. 4 – Instalacja wody. Aksonometria.
Rys. 5 – Instalacja C.O. Rzut przyziemia.
Rys. 6 – Instalacja C.O. Rozwinięcie.
Rys. 7 – Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut przyziemia.
Rys. 8 – Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rozwinięcie.
Rys. 9 – Instalacja wody. Rzut przyziemia.
Rys. 10 – Instalacja wody. Aksonometria.
Rys. 11 – Instalacja C.O. Rzut przyziemia.
Rys. 12 – Instalacja C.O. Rozwinięcie.
Rys. 13 – Instalacja solarna. Rzut dachu.

3. Spis tabel.
Tabela 1. Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów
sanitarnych nad podłogą.
Tabela 2. Zestawienie długości i średnic projektowanych przewodów wodociągowych.
Tabela 3. Zestawienie projektowanych średnic i długości podejść kanalizacyjnych.
Tabela 4. Zestawienie projektowanych średnic i długości przewodów c.o.

4. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt instalacji w budynkach Zespołu Parowozowni tj.
parowozownia i noclegownia zlokalizowanych
na
działce nr 167/14 obręb 09
w Kościerzynie.
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego w następującym zakresie:
• instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
• instalacji kanalizacyjnej,
• instalacji centralnego ogrzewania,
• instalacji solarnej

5. Podstawa opracowania.
•
•

projekt budowlany, branża konstrukcyjno-architektoniczna,
aktualne obowiązujące normy, przepisy i katalogi.

6. Opis przyjętych rozwiązań i obliczenia.
6.1 Instalacja wodociągowa.
6.1.1. Prowadzenie przewodów.
W przedmiotowym projekcie przeprowadzono wymiarowanie przewodów
wodociągowych. Określono: średnicę przewodów, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia
zapewniającego utrzymanie ciągłości dostaw wody do instalacji przy wymaganym ciśnieniu
wody przed punktem czerpalnym. Przepływ obliczeniowy wody q [dm3/s] określono według
niżej podanego wzoru.
q=0,682 (∑ qn)0,45 - 0,14
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Prędkość przepływu wody w przewodach wodociągowych pod ciśnieniem nie powinna być
większa niż:
 w połączeniach od pionu do punktów czerpalnych 2,0 m/s,
 w pionach 1,0 m/s,
 w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,
 w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.
Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe i miejscowe straty ciśnienia. Obliczenie
liniowych strat ciśnienia ∆pl [Pa] wykonano korzystając ze wzoru:
∆pl = 0,5*λ * l/di * v2 * ρ
w którym:
λ - współczynnik oporów liniowych,
l – długość odcinka obliczeniowego, [m]
di – wewnętrzna średnica przewodu, [m]
v- średnia prędkość przepływu wody w przewodzie, m/s
ρ - gęstość wody, kg/m3
Obliczenia miejscowych strat ciśnienia ∆pm [Pa] wykonano według wzoru:
∆pm = 0,5* λ * v2 * ρ
w którym:
λ - współczynnik oporów miejscowych,
v- średnia prędkość przepływu wody w przewodzie, m/s
ρ - gęstość wody, kg/m3
Rury instalacji wodociągowej wykonać z polietylenu oznaczonego PEX-a prod.
UPONOR, w kotłowni wykonać z rur stalowych, ocynkowanych k=1,5 łączonych na gwint.

6.1.2. Prowadzenie przewodów.
Przewody wodociągowe w pomieszczeniu kotłowni prowadzić po ścianach
i w posadzce. Piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła
rury. Wewnątrz budynku przewody wodociągowe należy układać w kierunkach
prostopadłych lub równoległych do najbliższych ścian, przy czym spadek przewodu powinien
być taki, aby było możliwe spuszczanie z niego wody i odpowietrzenie. Zabrania się
prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. Przewody
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane
są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody lub zaworów czy wodomierzy. Należy zapewnić dostęp do wszystkich
zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody poziome doprowadzające wodę
do odbiorników na poziomie przyziemia należy prowadzić w posadzce wykonanych zgodnie
z rysunkami.

6.1.3. Izolacja cieplna.
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokółem odbioru. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
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powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na
stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub
uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

6.1.4. Próba szczelności.
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien
być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10
bar. Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem
próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa i utrzymanie
tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzać obserwację
przewodów i armatury (czy nie występują przecieki), spadek ciśnienia w okresie próby
szczelności nie może być większy niż 2%. Instalację wody ciepłej, po zakończonym
z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu
roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60˚ C.

6.1.5. Przejścia przez przegrody budowlane.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać należy w sposób zapewniający
maksymalne zabezpieczenie rury oraz:
• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone
w tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura,
• W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur.

6.1.6. Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi
przyborów sanitarnych nad podłogą.
Armaturę czerpalna i przybory zawiesić zgodnie z tabelą:
Wyposażenie sanitarne

Przybór
[cm]

Armatura czerpalna
[cm]

Zlewozmywak

80 ÷ 90

75 ÷ 95

Umywalka
Bateria
Bateria prysznicowa
Miska ustępowa - zawór ciśnieniowy

75 ÷ 80

100 ÷ 115
100
120
90-100

Tabela 1. Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad
podłogą.
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6.1.7.
Zestawienie
długości
wodociągowych. (budynek nr 1,2)

średnic

projektowanych

Długość rury
[m]

Średnica
podejścia
[mm]

32,0

16 x 2,2

65,0

20 x 2,8

2,0

25 x 3,5

6,0

32 x 4,4

przewodów

Tabela 2. Zestawienie długości i średnic projektowanych przewodów wodociągowych (budynek 1,2).

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalację kanalizacyjną projektuje się jako zespół powiązanych ze sobą elementów
służących do odprowadzania ścieków z projektowanego obiektu budowlanego do istniejących
studni na ścieki.
Zakłada się wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelką
gumową. Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
spływu ścieków. Zachować należy minimalną odległość od źródła ciepła, takich jak rury
ciepłej wody bądź c.o. W przypadku konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi
oddającymi ciepło , rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej.
Przewody odpływowe prowadzić ze spadkiem 1,5-15%. Rury kanalizacyjne prowadzone
po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odległość dla rur PVC DN40-DN100 wynosi 1,0m. Przy przejściach przez przegrody
budowlane przewody prowadzić w otworach o większej średnicy od średnicy rury,
uszczelnione materiałem plastycznym.

6.2.1 Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji.
Projektuje się wykonanie trzech pionów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej (KS1, KS2,
KS1) PVC110 H=5,0 m oraz H=6,5 m wyprowadzone ponad dach i zakończone
wywietrznikiem. Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku należy prowadzić w posadzce
lub po ścianach wewnętrznych w zależności od średnicy przewodu i odległości od pionu.
Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach
prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian, w posadzce – najkrótszą drogą. Zabrania
się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Piony
napowietrzające wyposażyć w otwór wyczystny rewizyjny.

6.2.2. Podejścia.
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone
oddzielnie lub mogą łączyć się do kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności
zamknięć wodnych.
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Tabela 3. Zestawienie projektowanych średnic i długości podejść kanalizacyjnych. (budynek nr 1,2)

Długość
podejścia
L [m]

Średnica
podejścia
d [mm]

10,0
9,0
2,0
28,0

40
50
70
110

Przewody kanalizacyjne PVC o średnicy ∅110 prowadzić z nachyleniem i=1,5-2,0% pod
posadzką pomieszczeń, chyba że zaznaczono inaczej.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku nr 1 i 2 zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jako dwururową z
rur PE-X zasilana z kotła gazowego. Do obliczeń instalacji przyjęto, że temperatura
zasilania/powrotu wynosi 75/65°C, a zewnętrzne temperatury obliczeniowe przyjęto zgodnie
z PN-B-02403 dla I strefy klimatycznej (-16°C). Temperaturę wewnętrzną przyjęto zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późn.
zmianami).
Do ogrzewania pomieszczeń budynku projektuje się grzejniki płytowe zaworowe
(zintegrowane z zaworami termostatycznymi), za wyjątkiem pomieszczeń łazienek – tam
zaprojektowano wersję ocynkowaną ogniowo tych grzejników.

6.3.1. Źródło ciepła
Budynek nr 1
Źródłem
ciepła
w
przedmiotowym
budynku
o mocy 24 kW, zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni.

będzie

kocioł

gazowy

Budynek nr 2
W pomieszczeniu kotłowni zlokalizować należy projektowany kocioł na paliwo gazowe o
mocy 80 kW.

6.3.2. Rozprowadzenie do grzejników.
Projektuje się zasilanie grzejników za pomocą pionowych bądź poziomych przewodów
rozprowadzających wykonanych z PE-X. Poziome przewody rozprowadzające można układać
bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi poprzez
zawory odpowietrzające zainstalowane w grzejnikach. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji
zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, można
będzie opróżnić je z wody przedmuchując je sprężonym powietrzem. Wszystkie przejęcia
przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach
ochronnych, umożliwiając wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń
między tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym elastycznym, nie
powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie
przewodu. Projektuje się następujące średnice przewodów:
Tabela 4. Zestawienie projektowanych średnic i długości przewodów c.o. (budynek nr 2)
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Średnica [mm]

Długość [m]

16 x 2,2

10,0

20 x 2,25

2,0

6.3.3. Gałązki grzejnikowe.
Podłączenia grzejników z wbudowanym zaworem termostatycznym projektuje się
podłączenie od podłogi krótkimi odcinkami gałązek grzejnikowych zasilanych z przewodów
rozprowadzających.

6.3.4. Tuleje ochronne.
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę,
a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około
1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna
być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą
przesuwną tego przewodu. Sposób prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono
na rysunku.

6.4. Instalacja solarna.
6.4.1. Przeznaczenie.
Instalacja solarna ma służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

6.4.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej.
Projektowana instalacja solarna wymaga użycia zasobnika c.w.u. o pojemności 400 litrów
jako oddzielnego elementu instalacji solarnej. Zasobnik ten pełni funkcje podstawowego
zbiornika c.w.u., z którego rozprowadzona będzie instalacja c.w.u. do poszczególnych
odbiorników. W okresie letnim instalacja solarna działać będzie samodzielnie jako
wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na c.w.u.. Grzałka elektryczna zamontowana
w zasobniku solarnym stanowić będzie wspomaganie, w przypadku nagłego wzrostu
zapotrzebowania na c.w.u. ponad normalną ilość w okresie letnim. Na okres zimowy zostanie
wyłączona. W okresie zimowym i jesienno - wiosennym instalacja solarna będzie
wspomagana przez istniejąca instalacje CO. Podgrzewanie odbywać sie będzie poprzez górna
wężownice w zasobniku zasilana z kotła CO. Temperaturę wyjściową c.w.u.
z zasobnika, na okres zimowy należy ustawić na 45÷50 º C – tak aby maksymalnie
wykorzystać energie słoneczna. Wspomaganie instalacji CO regulować będzie sterownik
przy kotle CO, poprzez czujnik w górnej strefie zasobnika. Temperatura c.w.u.. w okresie
letnim wynosić będzie 60º C.
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6.4.3. Układ kolektorów słonecznych.
Na potrzeby c.w.u.. zaprojektowano instalację solarna z próżniowymi kolektorami
słonecznymi (4 sztuki typu np. VITOSOL 200 - T) o łącznej powierzchni 11,48 m2.
Kolektory umieszczono na dachu budynku nr 2 Zespołu Parowozowni w Kościerzynie
wg rys.13. Należy je usytuować możliwie południowo i zamontować na specjalnych
stelażach. Do mocowania zastosować konstrukcje wsporcza dostarczana przez producenta.
Konstrukcje wsporcza przymocować do płaskiego dachu szczegóły uzgodnić
z zamawiającym. Montaż kolektorów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody obiegu glikolowego wprowadzić do pomieszczenia kotłowni poprzez komin
wentylacyjny. Przewody instalacji solarnej należy zaizolować za pomocą otuliny
kauczukowej odpornej na temperatura 140°C o grubości min 12mm, odpornej na zmiany
temperatury, pogody i działanie promieniowania ultrafioletowego.

6.4.4. Zabezpieczenia i przewody.
Układ obiegu płynu solarnego zabezpieczony będzie „grupą bezpieczeństwa” (zawór
bezpieczeństwa, naczynie zbiorcze, nanometr, termometr). Zawór bezpieczeństwa ustawić na
odpowiednie ciśnienie otwarcia. Do odpowietrzenia układu solarnego zastosować
odpowietrznik w górnej części kolektorów. Instalacje obiegu solarnego wykonać z rur
miedzianych. Izolacje cieplna wykonać z kauczuku syntetycznego odporna na
promieniowanie UV i temp. 140°C o grubości min 12mm. Instalacje c.w.u. zabezpieczyć
zaworem bezpieczeństwa na wyjściu z zasobnika. Przewody wykonać z rur miedzianych PP
lub PE dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym
ciśnieniu roboczym min PN10 i temp. roboczej 60°C. Obieg zasilający wężownice górną
z kotła CO wykonać z rur miedzianych o śr. 22x1 mm. Wszystkie rury izolować pianka
poliuretanowa o gr. min. 12 mm. Obieg wężownicy górnej (z kotła CO) zabezpieczyć
zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym przeponowym. Odpowiednio ustawić
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa.

6.4.5. Uwagi końcowe.
Możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń, dla wykonania instalacji objętych
niniejszym opracowaniem, jeżeli wystąpiłyby niejasności w tej kwestii należy skontaktować
sie z projektantem.

Opracował:
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