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OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Podstawa opracowania 

- umowa, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- rysunki architektoniczne, 

- koordynacja międzybranŜowa, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie określa rozwiązanie techniczne dla następujących 
instalacji w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

- instalacja centralnego ogrzewania, 

- instalacja ciepła technologicznego, 

 

2.   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania  

Obliczenia cieplne wykonano w oparciu o normy: 

PN-82/B-2403  “Ogrzewnictwo. Obliczeniowe temperatury zewnętrzne”. 

PN-B-3406:1994  “Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania ciepła 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3.” 

PN-83/B-03430 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania   
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymaganania”. 

Przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: 

Zimą   – 20oC 

Latem  30 oC 

Współczynniki przenikania ciepła wynoszą: 

Dla ścian zewnętrznych    - U = 0,29 W/m2K 

Dla stropu     - U = 0,22 W/m2K 

Dla posadzki     - U= 0,4 W/m2K 

Dla okien      - U= 1,8 W/m2K 
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Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny umieszczony w sutenerach  
budynku. W związku z rozbudową budynku naleŜy dokonać modernizacji 
węzła cieplnego (projekt węzła w odrębnym opracowaniu). 

Zapotrzebowanie ciepła obliczono zgodnie z PN-B-03406 z grudnia 1994r. 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat 
ciepła  wynosi:  

Qc.o. = 229 kW 

Poziomy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w suterenie w części 
rozbudowywanej budynku naleŜy zdemontować. W budynku przewiduje się 
ogrzewanie wodne pompowe o parametrach wody grzejnej 80/60oC. Układ 
ogrzewania został zaprojektowany jako dwururowy, tradycyjny, z rozdziałem 
górnym, z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie: przewody 
poziome i piony. Poziomy w sutenerach prowadzić pod stropem. Nowo 
projektowane poziomy i piony prowadzić zgodnie z częścią graficzną. Na 
podejściach do pionów montować zawory odcinające ze spustem oraz zawory 
STAD na powrocie. Do zaworów naleŜy zapewnić dostęp poprzez montaŜ 
szafek lub drzwiczek rewizyjnych. Przewody prowadzić ze spadkiem 5‰ w 
kierunku odwodnień. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez 
odpowietrzniki automatyczne. 

 

Grzejniki. 

Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe płytowe CV zasilane od 
dołu o wysokości 200, 300, 400, 500, 600, 900. Regulację instalacji przyjęto 
przy pomocy nastaw zaworów grzejnikowych. KaŜdy grzejnik posiada własny 
odpowietrznik ręczny. Przed kaŜdym grzejnikiem kompaktowym  projektuje się 
element przyłączeniowy o figurze kątowej z obustronnym odcięciem np. Vekolux 
lub f-my Heimeier. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje się 
zastosowanie głowicy termostatycznej np. Danfoss, zakres nastawy temperatur 
16-28°C. Grzejniki nale Ŝy zawieszać na ścianie, na wysokości 10 cm od 
wykończonej podłogi, przy pomocy kompletu uchwytów montaŜowych. Przy 
montaŜu grzejników naleŜy przestrzegać minimalnych odległości od elementów 
budowlanych: 5 cm od ściany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej ściany lub 
wnęki, 25 cm od bocznej ściany od tej strony grzejnika gdzie zamontowana jest 
armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu. Grzejniki typu CV33 200 montować 
na stojakach do grzejników płytowych. 

Izolacja. 
Przewody zaizolować otulinami  z pianki polietylenowej. Grubość izolacji dla 
przewodów c.o. i ct przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- załącznik 2 paragraf 1.5: 
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L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu  
Minimalna  grubość izolacji  

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

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej  

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4  
przechodzące przez ściany lub stropy,  
skrzyŜowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4  

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz.  
1-4, ułoŜone w komponentach  
budowlanych między ogrzewanymi  
pomieszczeniami róŜnych uŜytkowników    

½ wymagań z poz. 1-4  

7 Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze  6 mm 

Uwaga:  
1)  przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 
ciepła niŜ podano w tabeli, naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy 
izolacyjnej,  

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.  

Do izolowania stosować otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folią PCV 
spełniające wymagania PN-/B-02421.  

 

Prowadzenie przewodów. 

Główne piony i poziomy zasilające instalację c.o. zaprojektowano z rur 
stalowych naleŜy prowadzić po ścianach i pod stropami pomieszczeń w miarę 
moŜliwości w  sufitach podwieszanych. Podejścia pod grzejniki naleŜy 
wykonać z rur stalowych lub z tworzywa sztucznego. Przy układaniu 
przewodów naleŜy zwrócić uwagę na kompensację oraz lokalizację punktów 
stałych na instalacji c.o. Punkty stałe naleŜy stosować przy odgałęzieniach. 
Przy prowadzeniu rur przez strop i przegrody naleŜy stosować tuleje 
ochronne.  
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Wymagane średnice tulei ochronnych.    

  

Dn 
Średnica 

(mm) 
Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm) 

15 32 80 

20 40 80 

25 50 80 

32 50 80 

40 65 100 

50 80 100 

65 100 125 

80 125 150 

 

Rozstaw podparć.  

Wymagany rozstaw podparć wynosi:  
Rurociąg 

(mm) 
Poziomo (m) Pionowo (m) 

15 2,0 2,4 
20 2,4 3,0 
25 2,7 3,0 
32 2,7 3,0 
40 3,0 3,7 
50 3,4 3,7 

 

Próby techniczne instalacji c.o. 

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych naleŜy 
dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę szczelności. Próba 
szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym przykryciem 
rurociągów w bruzdach, czy teŜ ich obudową.  Po pomyślnym zakończeniu 
próby na zimno instalację poddać próbie na gorąco połączonej z regulacją 
urządzeń. Próby ciśnieniowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla 
poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje naleŜy poddać 
próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego. Próba na 
gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach moŜliwych do uzyskania w 
dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 
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Próbę instalacji CO z rur PEX naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur i obowiązującymi przepisami. Producent rur polipropylenowych 
zaleca wykonanie próby ciśnieniowej w następujący sposób: 

- odciąć urządzenia bezpieczeństwa, 

- napełnić i odpowietrzyć instalację, 

- wytworzyć ciśnienie (co najmniej 1,3 krotności całkowitego ciśnienia w 
kaŜdym miejscu instalacji), 

- próba główna polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia 
próbnego na okres 10 minut.  Odstęp między pierwszą a drugą próbą 
powinien wynosić 30 minut.  Próba musi wykazać absolutną szczelność 
instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.6 bara.  Próbę tę 
nazywamy próbą wstępną. 

- próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyŜej, i spadek 
ciśnienia po tym czasie nie moŜe przekroczyć 0.2 bara.  Oczywiste jest, Ŝe 
ani w czasie próby wstępnej ani głównej nie moŜe wystąpić Ŝaden przeciek. 

- czas próby 24h godziny, 

- instalacja jest szczelna, kiedy w Ŝadnym miejscu nie wypłynęła woda,  

a ciśnienie kontrolne nie spadło więcej niŜ o 1,5 bara. Po pomyślnie 
przeprowadzonej próbie na zimno naleŜy wykonać próbę na gorąco. 

Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malować 2-
krotnie emalią kreadurową lub inną odporną na temperaturę +90OC, średnią 
grubość pokrycia 90 mikronów, zgodnie z BN/6115-35.   

Zabezpieczenia p.poŜ. 

Przejścia rur  przez ściany o odporności ogniowej równej lub większej od 
EI60 oraz przez strefy poŜarowe  zabezpieczyć do klasy odporności 
przegrody materiałami odpowiednimi dla przyjętego materiału rur i technologii 
zabezpieczenia. 

 

 

2.2  Instalacja ciepła technologicznego. 

Dla central wentylacyjnych przewiduje się wydzieloną instalację ciepła 
technologicznego o parametrach 80/60oC.  

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji  wynosi:  

Qc.t. = 110 kW  

Układ ciepła technologicznego został zaprojektowany jako dwururowy, 
tradycyjny, z rozdziałem górnym, z rur stalowych czarnych ze szwem, 
łączonych przez spawanie. Poziomy instalacji ciepła technologicznego 
prowadzone będą pod stropem. Na parterze budynku nad wejściem do holu 
naleŜy zamontować  kurtynę powietrzną KP-SILVER-1-150-W. Centrale 
wentylacyjne NW1, NW2, NW3, NW5, N6 są wyposaŜone 
w nagrzewnice wodne. Zapotrzebowanie na  ciepło zostało umieszczone na 
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rys.S-6 w  tabeli nr 1.1. Układ podłączenia do nagrzewnic wodnych central 
wyposaŜony jest w trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym, 
pompę obiegową,  zawór odcinający kulowy gwintowany, zawory odcinająco-
regulacyjne. Sterowanie zaworami regulacyjnymi z siłownikiem dla utrzymania 
zadanej temperatury powietrza odbywa się przez automatykę danego 
urządzenia. Instalacja będzie zasilana wodą grzewczą z węzła 
ciepłowniczego. Zespół sterujący do central zostanie dostarczony wraz z 
centralami. 

Próby techniczne instalacji c.t. 

Po wykonaniu instalacji ciepła technologicznego z rur stalowych naleŜy 
dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę szczelności. Próba 
szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym przykryciem 
rurociągów w bruzdach, czy teŜ ich obudową.  Po pomyślnym zakończeniu 
próby na zimno instalację poddać próbie na gorąco połączonej z regulacją 
urządzeń. Próby ciśnieniowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla 
poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje naleŜy poddać 
próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego. Próba na 
gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach moŜliwych do uzyskania w 
dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 

MontaŜ instalacji z rur stalowych. 

Instalację c.t. wykonać z rur stalowych wg PN-80/H–74219, łączonych przez 
spawanie.  Spoiny kontrolować zgodnie z PN-85/M-69775. Kształtki i łuki z rur 
stalowych bez szwu według PN-77/M-34031. Jako armaturę odcinającą 
przewidziano zawory kulowe na max ciśnienie 1,0MPa i max temperaturę 
130OC mufowe. Zawory odcinające i zawory balansujące naleŜy do średnicy 
Dn50 stosować zawory na połączenia mufowe a zawory powyŜej średnicy 
Dn65 naleŜy stosować zawory odcinające kołnierzowe. Czynnik grzewczy 
doprowadzony do nagrzewnic central wentylacyjnych naleŜy łączyć za 
pomocą połączeń elastycznych nie przenoszących drgań na instalację. 
Przewody prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych, a 
pod stropem na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod 
opaskami stalowymi - systemowe. Na instalacji ciepła technologicznego 
naleŜy wykonać odpowietrzenia w najwyŜszych punktach instalacji przy 
pomocy zaworu odcinającego i zamontowanie odpowietrznika 
automatycznego. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych, umoŜliwiających wzdłuŜne 
przemieszczanie się przewodów w ścianie lub stropie. Rurociągi  prowadzone 
po wierzchu ścian mocować za pomocą zawieszeń i uchwytów. Rozstaw 
podpór co 2.0 m. Przewiduje się naturalną kompensację wydłuŜeń cieplnych 
na załamaniach tras. 

Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malować 2-
krotnie emalią kreadurową lub inną odporną na temperaturę +90OC, średnią 
grubość pokrycia 90 mikronów, zgodnie z BN/6115-35.   
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Zabezpieczenia p.poŜ. 

Przejścia rur  przez ściany o odporności ogniowej równej lub większej od 
EI60 oraz przez strefy poŜarowe  zabezpieczyć do klasy odporności 
przegrody materiałami odpowiednimi dla przyjętego materiału rur i technologii 
zabezpieczenia. 

 

UWAGA ! 

- Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych , zeszyt 6. 

- Przy rozruchu poszczególnych gałęzi instalacji naleŜy dokonać 
równowaŜenia instalacji przy pomocy zamontowanych zaworów 
równowaŜących w poszczególnych węzłach regulacyjnych oraz na pionach 
instalacji CO. 

- Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych, naleŜy dokonać odkrywek w celu 
sprawdzenia rzędnych, średnic oraz przebiegu istniejących instalacji 

- Roboty instalacyjne koordynować z innymi branŜami 

- Miejsca przejść instalacji przez stropy i ściany naleŜy wykonać wg. projektu 
arch.-konstrukcyjnego 

- Przejścia instalacji co i ct przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 
lub przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co 
najmniej EI60 lub REI60, naleŜy wyposaŜyć w opaski p.poŜ. o odporności 
ogniowej równej przegrodzie lub zabudować je p.poŜ. 

 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wska zane pochodzenie 
materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dosta wca urz ądzeń) 
dopuszcza si ę oferowanie urz ądzeń i materiałów równowa Ŝnych o takich 
samych parametrach techniczno - funkcjonalnych, któ re zagwarantuj ą 
realizacj ę robót  w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow ę oraz 
zapewni ą uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjny ch nie 
gorszych od zało Ŝonych w wy Ŝej wymienionych dokumentach 
okre ślających zakres dokumentacji projektowej.  

 

 

 

Projektował:   mgr inŜ. Izabela GwiŜdŜ 

 

 














