


OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
           Instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego w Kielcach przy 
ul. Czarnowskiej 11.                                                    
 
Inwestor:  Miejski Zarz ąd Budynków w Kielcach  
                25 – 004 Kielce ul. Paderewskiego 20 
  
1. Podstawa opracowania: 
 
-plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 1000 
-warunki przyłączenia z KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w 
Kielcach ul. Loefflera 2 Biuro Obsługi Klienta pismo znak: 519/O/WP1/168/2007 
 z dnia 17.05.2006 r. 
-własne pomiary inwentaryzacyjne.  
- opinia kominiarska nr 020205 z dnia 22.02.2007 r. 
-obowiązujące normy i przepisy. 
-zlecenie inwestora 
 
2. Opis budynku: 
 
         W istniejącym budynku jest pięć lokali mieszkalnych. Budynek II piętrowy 
podpiwniczony i w części z poddaszem. Budynek wyposaŜony będzie w instalację 
centralnego ogrzewania z własną kotłownią z kotłem CO gazowym jedno funkcyjnym 
w piwnicy. W części piwnicy przylegającej do klatki schodowej projektuję się 
pomieszczenie dla w/w kotła. Kotłownia będzie miała wymiary: wysokość 2,2 m, 
szerokość 2,1 i długość 4,90 m. Projektowane pomieszczenie naleŜy wydzielić z 
istniejącej piwnicy ścianką działową z cegły pełnej o grubości 25 cm otynkowanej. 
Posadzkę kotłowni naleŜy obniŜyć o 30 cm do wysokości 2,2 projektowanej kotłowni.  
Wejście do kotłowni z klatki, drzwi winny się otwierać na zewnątrz pomieszczenia. 
Podłogę oraz ściany kotłowni do wysokości 1,8 m wyłoŜyć płytkami z terakoty. 
Instalacja C.O. o parametrach 75/65° C z rozdziałem dolnym pompowym w układzie 
zamkniętym. W zakresie robót elektrycznych zasilanie w prąd 230V dla projektowanej 
pompy naleŜy wykonać z istniejącej instalacji elektrycznej budynku.    
 
3.Roboty montaŜowe: 
Instalację centralnego ogrzewania od kotła do pionów wykonać z rur stalowych 
czarnych wg PN-67/H-74209 łączonych przez spawanie. Przewody poziome z kotła 
do pionów montować wg rys. jak na rozwinięciu ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotła. 
Na odgałęzieniu do grzejników na gałązkach zamontować zawory grzejnikowe. Na 
pionach, w najwyŜszym punkcie instalować odpowietrzniki automatyczne.  Jako 
elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe uniwersalne.  Grzejniki 
wyposaŜone są fabrycznie w zawory, odpowietrzniki i korek oraz uchwyty do 
mocowania. Na zaworach grzejnikowych naleŜy zamontować głowice 
termoregulacyjne. Zabezpieczenie kotła i instalacji C.O. przed wzrostem  
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ciśnienia za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowego V = 8,0 l zamontowanego 
przy kotle C.O. Naczynie naleŜy włączyć do przewodu powrotnego między kotłem a 
zaworem odcinającym. Na przewodzie zasilającym przed połączeniem z kotłem 
naleŜy zamontować zawór odcinający kulowy oraz zawór zwrotny, a na przewodzie 
powrotnym filtr wodny i zawór odcinający. Kocioł posiada fabryczne zabezpieczenie 
przed wzrostem ciśnienia. 

  

4. Izolacja przewodów C.O. i próba szczelności: 
 
Po wykonaniu, instalację C.O. naleŜy poddać próbie na ciśnienie hydrauliczne 0,4 
MPa a następnie płukaniu i próbie na gorąco dla parametrów 90/70° C.  
Po wykonaniu prób z wynikiem pozytywnym, rurociągi stalowe naleŜy oczyścić 
zgodnie z instrukcją KOR-3A a następnie pomalować farbą gruntową oraz 
nawierzchniową. 
Przewody rozprowadzające - poziomy naleŜy zaizolować izolacją termiczną z 
tworzyw sztucznych poliuretanowych w zaleŜności od średnic przewodów.  
 
5. MontaŜ kotła jedno funkcyjnego: 
   
Projektowany kocioł jednofunkcyjny gazowy o mocy   Q=7,3 -21,8 kW. 
Odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku wymaga kocioł C.O.  
Całkowita długość rury spalinowej (od kotła C.O. do kanału spalinowego) nie 
powinna być większa niŜ 2,0 m. Rurę spalinową układać ze spadkiem w kierunku 
pieca. Pionowy odcinek rury spalinowej (nad kotłem C.O.) nie moŜe być mniejszy od 
22 cm. Z uwagi na brak komina spalinowego i wentylacji grawitacyjnej projektuje się 
wykonanie tych przewodów z rur stalowych  ze stali nierdzewnej. Końce rur 
spalinowej i wentylacji wyprowadzić 1,5 m ponad dach budynku.  Projektowane 
kanały mocować do ściany budynku obejmami. W odległości 1,5 m poniŜej wlotu rury 
spalinowej przewód spalinowy powinien posiadać otwór rewizyjny zaopatrzony w 
drzwiczki hermetyczne z kluczem ćwierć obrotowym. Kratka wentylacyjna 
montowana na przewodzie winna posiadać 1,5 krotnie większy przekrój niŜ przekrój 
przewodu oraz nie moŜe posiadać Ŝaluzji. 
 
6. Zapotrzebowanie ciepła dla C.O. 

- Budynek istniejący                                                    Q = 14 174x1,2=17009 W             
 
Przyjęto kocioł gazowy o mocy regulowanej Q=7,3 – 21,8 kW 
 
 

7. Obliczanie ciśnienia czynnego instalacji C.O. 
 
Hcz = 8,5 x [977,81-965,34]= 106,00 mm H2O 
                      a = 8,5 m         h = 8,5 m  
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H pompy = 400 mm H2O  
 
Hp = 0,9x400+106=466,0 mm H2O 
 
Średni jednostkowy spadek ciśnienia 
  
Hg  =8,5 x 8,5= 72,25 mm H2O  
 
         0,5x[466,0-72,25]    196,87 
Rśr.    = --------------------- = ---------- = 8,20 mm H2O 
                 12,0 x 2                24,0 
 
8. Dobór naczynia wzbiorczego: 
 

- rurociąg Ø 15 mm      90,6 x 0,204= 18,48 l 
- -//-              20               24,2x0366= 8,86 l 
- -//-           Ø 25 mm     14,0 x 0,583 = 8,16  l 
- -//-            Ø 32 mm    2,5x0,965 = 2,69 l 
- -//-             Ø 40 mm    4,8x1,385 = 6,65 l 

 
- grzejniki uniwersalne  
- 22-660/400      szt. 1 
- 22-600/560      szt. 2 
- 22-600/640      szt. 2 
- 22-500/400      szt. 2 
- 22-500/480      szt. 2 
- 22-500/560      szt. 1 
- 22-500/880      szt. 1 
- 21 S -600/400  szt. 1 
- 21S -600/ 560  szt. 1 
- 21S – 500/560  szt. 1 
- 20S – 500/400  szt. 2 

              -------------------------------------- 
Uwagi: 
 
1.Obliczanie współczynnika „K” i strat ciepła wg PN-91/B-02020  
 
2. Poziome odcinki instalacji C.O. od kotła do pionów po wykonaniu prób szczelności 
z wynikiem pozytywnym naleŜy zaizolować izolacją termiczną z pianki 
poliuretanowej. 
 
3.Roboty montaŜowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe." 
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-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Cz. 
II-instalacje sanitarne i przemysłowe." 
   
Zalecenia:   
                 Z uwagi na zbyt duŜe straty ciepła naleŜy wykonać ocieplenie budynku 
styropianem grubości 10 cm tak aby współczynnik przenikania “K”wynosił 0,3. 
 
 
 
“Plan bioz” 
  
 
                 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 ( Dz.U. z 
dnia 10.07.2003 r. ) - opracowanie planu bioz nie jest wymagane dla niniejszego 
opracowania. 
             
 
 
 
 
                                                                                               Projektował: 
 

Kielce, lipiec 2007 r.      KIEROWNIK  
PRACOWNI PROJEKTOWEJ 

                Ryszard Susło  
         upr. GT. V-63/138/75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                            Wykaz urządzeń kotłowni: 
 
 
 
1. Kocioł CO gazowy jednofunkcyjny Q=21,8 KW 
 
2. Naczynie bezpieczeństwa przeponowe V=8 l                                                    

 
3.   Zawory odcinające  Ø 40 mm 

 
4. Zawór zwrotny DN = 40 mm  
 

5. Filtr zanieczyszczeń DN 40 mm 
 ZO – zawór odpowietrzający na pionach DN 15 mm 
 

6. Komin z rur stalowych DN 130 mm długości 10,0 m z rur ze stali 
nierdzewnej  
 

7. Kanał wentylacyjny DN 130 mm długości 10,0 m 
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Ryszard Susło                            Kielce lipiec 2007 r. 
upr. Nr GTV-63/138/75 
i KL-120/89  
Członek Izby Świętokrzyskiej  
nr ewid. SWK/IS/0665/01 
                                            
 
 

         OŚWIADCZENIE 
 

 
   Oświadczam, Ŝe projekt budowlany instalacji centralnego 
ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach 
przy ul.Czarnowskiej 11 został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
                                                        podpis 
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