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OPIS  TECHNICZNY  
do Projektu Budowlanego  

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
w budynku mieszkalnym, Kielce ul. Sienkiewicza 72  

 

I.   PODSTAWA  OPRACOWANIA                                                                                   
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem . 
2. Podkłady architektoniczno – budowlane . 
3. Ustalenia z Inwestorem . 
4. Wytyczne, normy i literatura techniczna. 

 
II.  CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Zakresem niniejszego opracowania jest : 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
- instalacja ciepłej wody użytkowej 
w istniejącym budynku mieszkalnym. 

Źródłem ciepła dla budynku będzie projektowany wg odrębnego opracowania węzeł 
cieplny wymiennikowy c.o. i c.w.  zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu 
w piwnicy budynku. 
Przyjęte parametry pracy instalacji 80/60 0C. 
 

III. CHARAKTERYSTYKA   OGÓLNA   BUDYNKU 

Ściany zewnętrzne budynku  murowane z cegły pełnej.  Stropy drewniane . 

Kubatura budynku: 

- ogrzewana     Vo = 1470,0 m3 

Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania: 

Qc.o. = 73343,0 W = 73,3  kW 

Wskaźniki kubaturowe : 

qco = 
0,1470

0,73343
 = 49,9  W/m3      

Hdinst = 54,3 kPa  ,   Vinst = 608,0 dm3 

 
IV.  ROZWI ĄZANIE PROJEKTOWE I PODSTAWOWE METODY 

REALIZACJI  

1. Instalacja centralnego ogrzewania 

1.1. Rurociągi 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, 
pompową,  dwururową z rozdziałem dolnym. 

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym 
przeponowym – wg  P.B. węzła cieplnego wymiennikowego. 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur stalowych Steel, zewnętrznie 
ocynkowanych, o połączeniach zaprasowywanych oraz na złączki gwintowane. 

Spadki  głównych poziomów w kierunku węzła cieplnego. 
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Przewody rozprowadzające zaizolować otulinami z pianki polietylenowej, grubość 
izolacji zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. 
zm.. Izolacja w klasie reakcji na ogień nie gorszej niż „B”. 

Przejścia  przez przegrody budowlane  ( ściany i stropy )  wykonywać w tulejach  
ochronnych.  Średnica wewnętrzna  tulei ochronnych większa  o  2,0 cm  od rury 
przewodowej przy przejściach przez przegrody pionowe  oraz o 1,0 cm przy 
przejściach przez stropy. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5,0 cm 
z każdej strony przegrody pionowej, a przy przejściu przez strop powinna wystawać 
około 2,0 cm powyżej posadzki. Końce rur ochronnych uszczelnić  materiałem trwale 
plastycznym nie powodującym korozji i odpornym na wysoką temperaturę. 

Prowadzenie pionu głównego centralnego ogrzewania zlokalizowanego na klatce 
schodowej w bruzdach w ścianie. Mocowanie  pionów  przy zastosowaniu punktów 
przesuwnych i punktów stałych.  Kompensacja wydłużeń przewodów – naturalna. 

Na odgałęzieniach  do  lokali projektuje się zainstalowanie zaworów odcinających, 
filtrów siatkowych  i  liczników ciepła. 

Jako liczniki ciepła dla mieszkań projektuje się ciepłomierze ultradźwiękowe 
dn= 15mm,  Qn = 0,60 m3/h, montowane na przewodzie zasilającym.  

Jako licznik ciepła dla usługi projektuje się ciepłomierz ultradźwiękowy                     
dn= 15mm    Qn = 1,0 m3/h montowany na przewodzie zasilającym. 

W  przewód powrotny odgałęzienia wstawić łącznik do montażu czujnika 
temperatury.                                                                                       

Montaż  liczników ciepła dla poszczególnych lokali w szafkach wnękowych na 
klatce schodowej.  

Prowadzenie instalacji wewnątrz lokali po wierzchu ścian, poniżej grzejników. 
W przypadku braku możliwości poprowadzenia instalacji pod drzwiami 

balkonowymi, należy przejść powyżej i zastosować odpowietrzniki. 
 
   Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez : 

- odpowietrzniki automatyczne dn=15mm, montowane na wierzchołkach 
pionów – zwiększenie średnicy pionu na długości  0,50m                                

- odpowietrzniki automatyczne montowane na odsadzkach (przejściach nad 
drzwiami balkonowymi) 

- odpowietrzniki indywidualne na każdym grzejniku.                                                    

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania poprzez : 
- spusty wody w najniższym punkcie instalacji. 

 
1.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe typ „Compakt”  
z podejściem z boku, np. firmy „Radson”. Przy grzejnikach  projektuje się zawory 
grzejnikowe proste dn=15 mm  z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną. Gałązki 
grzejnikowe prowadzić ze spadkiem  min. 2% - zasilającą w kierunku grzejnika, 
powrotną w kierunku pionu. 

W łazienkach projektuje się  grzejniki drabinkowe typ „Santorini” z zaworami 
grzejnikowymi kątowymi dn= 15 mm z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną.  
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1.3. Armatura 

Armaturę odcinającą stanowić będą zawory odcinające kulowe w wykonaniu do 
wody gorącej. 

Armaturę regulacyjną stanowić będą : 
- zawory grzejnikowe typ RA-N  dn=15 mm  z nastawą wstępną i głowicą  

termostatyczną   
- zawory regulacyjne podpionowe :  

• zawór regulacji ciśnienia typ ASV-PV o zakresie nastaw 20 – 40 kPa            
montowany na podejściu do pionu  na powrocie 

• zawór odcinający typ ASV-I montowany na podejściu do pionu na 
zasilaniu. 

 
1.4. Próby szczelności, izolacje 

Zmontowaną instalację centralnego ogrzewania  poddać próbie szczelności. 
Na 24 godz. przed rozpoczęciem badania szczelności (gdy temp. zewn. jest 

wyższa od +50C)  instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać dokładnych oględzin instalacji, 
w szczególności połączeń przewodów przy ciśnieniu statycznym słupa wody  
w instalacji.  Pompę należy przyłączyć w najniższym punkcie instalacji i wytworzyć 
ciśnienie próbne  na poziomie 0,85 MPa.    

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min. 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności przewody rozprowadzające należy 
zaizolować otulinami z pianki polietylenowej, grubość izolacji zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.. Izolacja 
w klasie reakcji na ogień nie gorszej niż „B”. 

 
2. Instalacja ciepłej wody 

Ciepła woda przygotowywana będzie w węźle cieplnym wymiennikowym c.o. 
i c.w.  zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. 

Prowadzenie pionu głównego ciepłej wody i cyrkulacji zlokalizowanego na 
klatce schodowej w bruzdach w ścianie. Mocowanie  pionów  przy zastosowaniu 
punktów przesuwnych i punktów stałych.  Kompensacja wydłużeń przewodów – 
naturalna. 

Instalację wody ciepłej projektuje się z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, 
izolowanych otulinami z pianki polietylenowej, grubość izolacji zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.. Izolacja 
w klasie reakcji na ogień nie gorszej niż „B”. 

Przewody instalacji c.w.u. prowadzić pod stropem pomieszczeń. Opracowanie 
przewiduje włączenie projektowanej instalacji do najbliższego punktu w lokalu, przy 
istniejącym mieszkaniowym źródle ciepła (np. przy kotle gazowym).   

Opracowanie nie uwzględnia zmian instalacji w lokalach. 
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Istniejące kotły gazowe należy zlikwidować – po usunięciu urządzenia należy 
końcówkę instalacji gazu zaślepić przez zaspawanie (montaż korka 
niedopuszczalny!).  

Pomiar zużycia ciepłej wody dla poszczególnych lokali za pomocą wodomierzy 
skrzydełkowych do wody ciepłej typ JS 1,5 dn 15 mm z nadajnikiem impulsów 
podłączonym do licznika energii cieplnej LQM-II, usytuowanych wraz z zaworami 
odcinającymi kulowymi ø15mm w szafkach wnękowych na klatce schodowej. 

Spadki  głównych poziomów w kierunku węzła cieplnego. Kompensacja 
wysłużeń – naturalna. 

Odległości mocowania podpór w zależności od różnicy temperatur i średnicy - 
według tabeli w instrukcji dotyczącej zasady montażu rur. 

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, a następnie 
instalację przepłukać i zaizolować otulinami  z pianki polietylenowej o klasie reakcji 
na ogień nie gorszej niż „B”, o grubości zgodnie z zaleceniami producenta (dobór 
izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm.). 

Płukanie instalacji należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, 
a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.                    
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową.  
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej 
wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być 
w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie, w odstępie 10min. Po dalszych 30 minutach 
próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne 
nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę 
główną. Czas próby głównej wynosi 2 godz. W tym czasie ciśnienie próbne 
odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową 
(impulsową). W próbie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane 
jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć 
rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu 
badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez 
Inwestora i Wykonawcę. 

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. 
Wolną przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić materiałem 
plastycznym nie powodującym korozji rur. Tuleja ochronna powinna być dłuższa od 
grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. 

 
3. Uwagi końcowe 

3.1. Całość robót wykonać zgodnie z: 
-  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – 
zeszyt 8” wydanymi przez  COBRTI  INSTAL w sierpniu 2003r. i zalecanymi do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 
zeszyt 7” wydanymi przez  COBRTI  INSTAL w lipcu 2003r. i zalecanymi do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
3.2. Obliczenia  strat ciepła pomieszczeń i hydrauliki instalacji znajdują się w 
egzemplarzu archiwalnym Biura Projektów. 
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3.3. Po zmontowaniu instalację centralnego ogrzewania należy dokładnie wypłukać                
i poddać próbie szczelności. Podczas płukania wszystkie zawory muszą być 
całkowicie otwarte. Nastawy na zaworach regulacyjnych wykonywać po wypłukaniu 
instalacji. 
3.4. Materiały i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania 
instalacji i określenia standardu technicznego instalacji; stanowią one poziom 
odniesienia – na zasadzie „nie gorsze niż”; dopuszcza się przyj ęcie rozwiązania 
zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. 
3.5. Izolacje rurociągów muszą odpowiadać klasie reakcji na ogień nie gorszej 
niż „B”.  
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Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów  
 

(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Dz.U.02.75.690 z późn. zm.) 
 
Lp. 

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 
 Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 
1 
 

 Średnica wewnętrzna do 22 mm 
 

 20 mm 
 

2 
 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 
 

 30 mm 
 

3 
 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
 

równa średnicy wewnętrznej  

rury 

4 
 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 

 100 mm 
 

5 
 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 
 
 

6 
 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 
 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7 
 

 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 
 

 6 mm 
 

8 
 

 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku)  
 

 40 mm 
 

9 
 

 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku)  
 

 80 mm 
 

10 
 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 
 

 50 % wymagań z poz. 1-4 
 

11 
 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 
 

 100 % wymagań z poz. 1-4 
 

 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. 
























