
P.W. „STAN”, Kluczbork, ul. Opolska 18
Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych 

Instalacje sanitarne w pełnym zakresie
mgr inż. Andrzej Stańkowski

tel/fax. 77 414-24-30              kom.  601-300-282                     e-mail: stan-inst-klb@wp.pl

METRYKA OPRACOWANIA

Stadium 
opracowani

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat zadania:
Budowa instalacji centralnego ogrzewania

w budynku w Namysłowie ul. Rynek 23

Zakres 
opracowania

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z licznikami ciepła
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi

Adres inwestycji:
46-100 Namysłów, ul. Rynek 23, dz. nr 991/18; 991/19; 991/20; ark. m. 7;

obręb ewidencyjny: 0038 Namysłów;
jednostka ewidencyjna: 160602_4 Namysłów-Miasto;

Inwestor:
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.

ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów

Jednostka 
Projektowa:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”  Andrzej Stańkowski 
ul. Opolska 18; 46-200 Kluczbork

Branża: Sanitarna

Kategoria obiektu 
budowlanego 

XIII

Data: Lipiec 2018 r.

Imię i nazwisko nr upr.+ przyn. do izby pieczątka i podpis

Projektant:

   mgr inż. Andrzej Stańkowski
OPL/0494/PWOS/09

OPL/IS/0224/02

1



OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 – Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
(Tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202), ja niżej podpisany oświadczam,

że przedmiotowy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania

w budynku w Namysłowie ul. Rynek 23

Inwestor:

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.

ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów

Adres inwestycji:

46-100 Namysłów, ul. Rynek 23, dz. nr 991/18; 991/19; 991/20; ark. m. 7;
obręb ewidencyjny: 0038 Namysłów;

jednostka ewidencyjna: 160602_4 Namysłów-Miasto;

Projektant:

   mgr inż. Andrzej Stańkowski OPL/0494/PWOS/09
OPL/IS/0224/02

Kluczbork , lipiec 2018 r.
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ZAWATOŚĆ PROJEKTU 

Lp Wyszczególnienie Str.

1 Strona tytułowa + Oświadczenie 1

2 Zawartość projektu 2

3 Część opisowa 3 - 7

4 Kserokopia uprawnień projektowych 8

5 Zaświadczenie z OOIIB 9

Lp Rysunki Rys. nr

1 Plan orientacyjny terenu 1

2 Rzut piwnic - Instalacja c.o. 2.1

3 Rzut parteru - Instalacja c.o. 2.2

4 Rzut I piętra - Instalacja c.o. 2.3

5 Rzut II piętra - Instalacja c.o. 2.4

6 Rzut III piętra - Instalacja c.o. 2.5

7 Rozwiniecie instalacji c.o. 3.1 – 3.3
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego pn.:

„Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Namysłowie ul. Rynek 23”.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania  są  szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące 
wykonania instalacji centralnego ogrzewania wraz z licznikami ciepła dla wszystkich wydzielonych 
lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku.

2. Podstawa opracowania projektu.

Za podstawę do opracowania projektu przyjęto:

• Umowa i uzgodnienie z Zamawiającym;

• Inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji 
projektowej;

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2015  r.
poz. 1422 z późn. zmianami);

• przepisy, normy i normatywy projektowania branżowego

3. Opis budynku - część budowlana.

Budynek objęty projektem składa się z trzech segmentów połączonych funkcjonalnie. Jest 
on podpiwniczony w przeważającej części. Ilość kondygnacji w zależności od segmentu: 3 piętra + 
strych oraz 2 piętra + strych. Budynek jest wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły,  stropy 
ceramiczne bądź betonowe. Wydzielona klatka schodowa dla części mieszkalnej składającej się z 12 
mieszkań położonych na kondygnacjach I, II, III piętra. Całość parteru stanowi wydzielone lokale 
użytkowe w ilości 6 sztuk. Do każdego lokalu jest oddzielne wejście z ulicy bądź z podwórka.

Budynek posiada większość okien dwuszybowych z PCV. Pozostałe są to okna drewniane 
skrzynkowe.

3.1 Istniejąca instalacja c. o. w budynku

Budynek  posiada  instalacje  centralnego  ogrzewania  wykonaną  z  rur  stalowych
o  połączeniach  spawanych.  Część  rurociągów  umieszczona  jest  w  bruzdach  ścian.  Poziomy 
prowadzone są w kondygnacji piwnicy. Parter, I  piętro, II piętro i III piętro - całość pomieszczeń 
posiada instalację c.o.

Budynek zasilany jest w ciepło z węzła cieplnego dostawcy: Zakład Energetyki Cieplnej w 
Namysłowie. Parametry czynnika grzejnego: niskie parametry 85/70ºC.
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W  budynku  w  kondygnacji  piwnicznej  zlokalizowana  jest  rozdzielnia  ciepła.  Przewody 
poziome c.o. biegnące od rozdzielacza zasilania i powrotu do poszczególnych pionów dostarczają 
ciepło  do  wszystkich  grzejników.  Instalacja  istniejąca  nie  posiada  regulacji  -  co  wiąże  się  z 
niedogrzewaniem niektórych pomieszczeń. Budynek wyposażony jest w grzejniki członowe, żeliwne 
typu S wielkości 1, o wysokości 600 mm, grzejniki żeliwne płaskie oraz grzejniki rurowe żebrowane 
Ø65 mm typu Favier.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania nie posiada liczników ciepła ani podzielników 
ciepła.

Lokale użytkowe o numerach: 1; 2; 3; 4 i 5 – są po niedawnym remoncie. Ich właściciele 
życzą  sobie  pozostawić  istniejące  grzejniki  bez  zmian.  Instalację  c.o.  według  życzenia  należy 
projektować bez zbędnych uszkodzeń stanu istniejącego lokali użytkowych.

4. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania.

4.1 Opis instalacji.

     Zaprojektowano  w  całości  nową  instalację  c.o.  wodną,  dwururową z  rozdziałem dolnym,
o parametrach czynnika grzejnego 85/70ºC oraz wymuszonym obiegiem. Instalację projektowaną 
wykonać z rur typu Geberit Mapress C-Stahl ze stali niestopowej, zewnętrznie ocynkowanych. Rury 
łączyć  przy  użyciu  kształtek  zaciskowych.  Poziomy  należy  prowadzić  w  kondygnacji  piwnicy 
natomiast  piony  prowadzić  po  ścianach  klatki  schodowej.  Podejścia  do  grzejników  (gałązki) 
wykonać także po ścianach pomieszczeń.

W każdym z lokali  użytkowych oraz lokali  mieszkalnych przewidziano wykonać oddzielne 
zasilanie z pinów grzewczych. W pobliżu pionów zaprojektowano wydzielone szafki o wymiarach 
AxB=60x25 cm oraz wysokości H=40 cm (licząc na jeden licznik ciepła). Obieg dla każdego lokalu 
będzie wyposażony w oddzielne zawory przelotowe na przewodzie zasilającym i powrotnym. Za 
zaworem przelotowym z możliwością regulacji przepływu umieszczonym na zasilaniu przewidziano 
montaż  ultradźwiękowych  liczników  ciepła  typu  ULTRAHEAT  50  firmy  Siemens  o  połączeniach 
gwintowanych i przepływie nominalnym Q=0,6 m3/h. Liczniki ciepła zaprojektowano z zasilaniem 
bateryjnym o okresie działania baterii wynoszącym 6 lat.

Rozdział ciepła dla instalacji c.o. następuje z projektowanych pionów c.o.
      Pod każdym pionem przewidziano montaż zaworów regulacyjnych dla zasilania i powrotu.

Przewody  poziome prowadzone  po  ścianach  piwnicy  muszą  być  mocowane  za  pomocą 
uchwytów i podwieszeń w odstępach:

• dla rur o średnicach dn 15-20 - co 1,0 m

• dla rur o średnicach dn 25-50 - co 1,5 m
Mocowanie   rur  wykonać  za    pomocą  typowych   obejm    mocujących,    stalowych, 

ocynkowanych.  Wszelkie  obejmy  mocujące  muszą  posiadać  wkłady  (pomiędzy  rurą  a  obejmą) 
umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Wszelkie przejścia 
rur przez stropy, ściany nośne i działowe należy wykonać w rurach osłonowych wystających poza 
przegrodę ~20mm, a  powstałą  przestrzeń wypełnić  pianką poliuretanową lub  wełną mineralną 
zamykając ją szczelnie od stron zewnętrznych co najmniej 4 mm warstwą niehigroskopijnej masy 
(np. silikon). Średnice rur osłonowych muszą uwzględniać średnicę przewodu + grubość izolacji + co 
najmniej 20mm wolnej przestrzeni na wypełnienie pianką.

Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia.
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Rurociągi.

     Poziomy,  piony  oraz  podejścia  do  grzejników  instalacji  centralnego  ogrzewania 

zaprojektowano  z  rur  typu  Geberit  Mapress  C-Stahl  ze  stali  niestopowej,  zewnętrznie 

ocynkowanych.  Połączenia  rur  przy  pomocy  systemowych  złączek  zaciskowych.  Przewody 

poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  tak,  żeby  w  najniższych  miejscach  załamań 

przewodów  zapewnić  możliwość  odwadniania  instalacji,  a  w  najwyższych  miejscach  załamań 

przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone po ścianach oraz 

pod stropami - powinny spoczywać na podporach i uchwytach ruchomych (w uchwytach lub na 

wspornikach, zawieszeniach itp.).

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja rurociągów.

     Całość rurociągów nie wymaga zabezpieczeń antykorozyjnych. Poziomy i piony projektowanej 

instalacji należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex.
Przewody  należy  zaizolować  otulinami   Thermaflex    PUR,   przewody poziome oraz 

pionowe  należy  zaizolować  otulinami  np.:  typu  Termaflex  PUR  -  materiał  o  współczynniku 
przenikania ciepła nie mniejszy niż 0,035[W/m2K].

• Przewody o średnicy wewnętrznej - do 22 mm - grubość 20mm.
• Przewody o średnicy wewnętrznej - 22 do 35 mm - grubość 30mm
• Przewody  o  średnicy  wewnętrznej  -  35  do  100  mm  -  grubość  izolacji  równa  średnicy 

wewnętrznej.

Regulacja instalacji c.o.

Zrównoważenie  hydrauliczne  układu  poprzez  ilościową  regulację  strumienia  czynnika 
grzewczego zapewnią  zawory grzejnikowe z  głowicami  termostatycznymi  z  regulacją  przepływu 
zawory  podpionowe,  równoważące  STAD  oraz  STAP  oraz  zawory  równoważące  STAD  przed 
licznikami ciepła.

Zawory  grzejnikowe  z  głowicami  termostatycznymi  usytuowane  będą  na  zasilaniu 
grzejników, a ich średnice odpowiadają średnicom gałązek tj. 15 mm. Na odejściach poziomów przy 
rozdzielaczu  zaprojektowano  zawory  odcinające  kątowe.  Regulację  ilościową  dopływu  czynnika 
grzejnego wykona dostawca ciepła.

Grzejniki.

     We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie grzejników stalowych  płytowych 
Ventil  Compakt  z  podejściem  dolnym  typu  11,  22  oraz  33.   Do  każdego  grzejnika  należy 
zamontować  zawory grzejnikowe z regulacją przepływu. Grzejniki wieszać na ścianach za pomocą 
typowych  zawiesi  producenta  (wspornik  PYK).  Zaprojektowano grzejniki firmy PURMO. Grzejniki 
należy wyposażyć w zawory odpowietrzające. 
UWAGA: Zgodnie z życzeniem właścicieli lokali użytkowych o numerach: 1, 2, 3, 4 i 5 – istniejące 
grzejniki  pozostają bez zmian. Dla tych lokali  należy wykonać w całości  nową instalację rurową 
(prowadzoną w kondygnacji piwnicy).
Przed  grzejnikami  przewidziano  montaż  zaworów  grzejnikowych  z  głowicami  termostatycznymi 
oraz podwójną regulacją firmy Danfoss.
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Płukanie i próby.

     Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z wymaganiami 

zawartymi z “Warunkach technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano – montażowych” 

(tom  II).  Próbę  należy  przeprowadzić  przed  zakryciem  instalacji.  Przed  próbą  należy  napełnić 

instalację  wodą  oraz  dokładnie  odpowietrzyć.  Ciśnienie  próby  wynosi  4,0  bary.  Po  próbie 

szczelności  należy  wykonać  próbę  "na  gorąco"  z  regulacją  systemu  przy   pomocy  zaworów 

grzejnikowych oraz zaworów podpionowych i zaworów przed licznikami ciepła.

4.2 Rozdzielnia ciepła

W pomieszczeniu piwnicznym budynku zlokalizowana jest rozdzielnia ciepła. Wyposażenie 
rozdzielni  zostało  bez  zmian  zgodnie  z  życzeniem  Dostawcy  ciepła.  Dopełnienie  instalacji  c.o. 
budynku  będzie  odbywać  się  przez  dostawcę  czynnika  grzejnego  z  sieci  cieplnej.  Naczynie 
wzbiorcze umieszczone w kotłowni ZEC zabezpiecza instalację centralnego ogrzewania budynku. 
Dostawca ciepła zapewnia wymagany przepływ ilościowy wody grzewczej oraz wymagane ciśnienie 
dyspozycyjne na rozdzielaczach. 

W celu umożliwienia regulacji systemów przewidziano montaż wyznaczonoego osprzętu do 
regulacji i pomiarów przepływu i temperatury na zasilaniu i powrocie instalacji c.o.

5. Uwagi

1) Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w rurach ochronnych.
2) Po zakończeniu montaży dokonać próby szczelności.
3) Montaż  i  próbę  szczelności  wykonywać  pod  kierownictwem  osoby  z  właściwymi

uprawnieniami.
4) Napełnienie  i  odpowietrzenie  instalacji  mogą  wykonać  tylko  uprawnione  do  tego

osoby.

Opracował:

7




















