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OPIS TECHNICZNY 

DO PW WEWN�TRZNEJ INSTALACJI  C.O. i C.T. 

Przedmiot i zakres  opracowania.

Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwi�zania instalacji grzewczej dla  

„Inkubatora Technologicznego” zlokalizowanego na terenie PPN-T Jasionka S1. 

Projektowany budynek składa si� z trzykondygnacyjnej cz��ci administracyjnej oraz 

jednokondygnacyjnej cz��ci produkcyjnej. 

 Zało�one parametry klimatu wewn�trznego do oblicze� instalacji grzewczej

Temperatury wewn�trzne pomieszcze� przyj�to zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz  

z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.  

Temperatury obliczeniowe zewn�trzne zgodnie z PN-82/B-02403. – strefa III 

Temperatura zewn�trzna       - 20 °C 

Współczynniki przenikania ciepła wynosz�: 

Dla �cian zewn�trznych    - U = 0,273 W/m
2
K 

Dla stropu     - U = 0,192 W/m
2
K 

Dla posadzki      - U= 0,293 W/m
2
K 

Dla okien      - U= 1,8 W/m
2
K 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepła  wynosi  

Qc.o. = 265,0 kW   

Pokrycie strat ciepła realizowane b�dzie poprzez układy ogrzewania grzejnikowego  

Zało�one parametry obliczeniowe czynnika grzewczego:    80 / 60 °C. 

Rozwi�zania instalacji grzewczej.

Ciepło dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych i podgrzewu c.w.u. przygotowywane b�dzie  

w kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru projektowanego budynku. 

Instalacj� c.o. zaprojektowano w układzie pompowym, dwururowym.  

Instalacja grzewcza składa si� z 2 sekcji ogrzewania grzejnikowego oraz instalacji ciepła do 

nagrzewnic wentylacyjnych  

Przewody.

Przewody poziome instalacji grzejnikowej prowadzone pod stropem parteru oraz cał� instalacj�

ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych zostały zaprojektowane z rur stalowych ze szwem 

ł�czonych przez spawanie. Przewody pod stropem komunikacji parteru prowadzi� jak najbli�ej 

stropu w izolacji otulinami gr 40mm. Układanie przewodów skoordynowa� z innymi 

instalacjami oraz rz�dn� stropu podwieszanego. 

Instalacj� grzejnikow� od pionów  do grzejników wykona� w układzie trójnikowym z rur 

polietylenowych wielowarstwowych z wkładk� aluminiow� . np. PE-RT/AL./PE-RT. 

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ci�nienie robocze  

w tej temperaturze 0.6 MPa. 

Wszystkie rodzaje poł�cze� tych rur s� mechaniczne :  zaprasowywane mosi��ne i tworzywowe 

oraz poł�czenia skr�cane typu WIPEX. Przy układzie trójnikowym, bezwzgl�dnie nale�y 

stosowa� nierozł�czne poł�czenia zaprasowywanych. Przy prowadzeniu przewodów nale�y 

zachowa� minimalny promie� gi�cia równy 4-5 d zewn.  

Podej�cia do grzejników typu VK wykona� od dołu ze �ciany z zastosowaniem  

zestawów przył�czeniowych o figurze k�towej.

Przewody do grzejników prowadzi� w posadzkach i w bruzdach �ciennych w izolacji termicznej 

bez spadków.  
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Przy układaniu przewodów nale�y zwróci� uwag� na kompensacj� oraz lokalizacj� punktów 

stałych na instalacji c.o. Punkty stałe nale�y stosowa� przy odgał�zieniach. 

Maksymalne odst�py podpór przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynosz� : 

rura Dz 16 - odst�p 1,2 m 

rura Dz 20 - odst�p 1.3 m 

rura Dz 25 - odst�p 1.5 m 

rura Dz 32 - odst�p 1.6 m 

Miejsca zamocowa� powinny uwzgl�dnia� zasady kompensacji wydłu�e�. Kompensacja 

wydłu�e� cieplnych- naturalna i kompensatorami u-kształtowymi. 

Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane nale�y wykona� w tulejach ochronnych 

umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie si� zaizolowanego przewodu. Szczególn� uwag�

nale�y zwróci� przy przej�ciu przewodami przez �cian� dylatacyjn�.  

Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano poprzez zbiorniki odpowietrzaj�ce w kotłowni 

oraz automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinaj�cym zamontowane w najwy�szych 

punktach poziomów oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne na ka�dym pionie  

i odpowietrzniki na grzejnikach. 

W najni�szych punktach instalacji nale�y zamontowa� zawory odwadniaj�ce.  

 Grzejniki.

Do ogrzewania pomieszcze� obj�tych układem ogrzewania grzejnikowego przyj�to grzejniki 

stalowe płytowe energooszcz�dne typu FTV np. Kermi lub równowa�ne, zasilane od dołu  

o wysoko�ci 600,750 i 900 mm, grzejniki Verteo Plan zasilane od dołu (ozn.PSN) o wysoko�ci 1600 

oraz grzejniki kanałowe np. Ascotherm z konwekcj� naturaln� KRN11 20/256 w holu wej�ciowym 

oraz w sali konferencyjnej na parterze.  

W pomieszczeniach WC  zaprojektowano grzejniki łazienkowe drabinkowe B20-S. Wielko�ci 

grzejników, nastawy zaworów pokazano w cz��ci rysunkowej projektu. 

Grzejniki nale�y zawiesza� na �cianie, na wysoko�ci 10 cm od wyko�czonej podłogi, przy pomocy 

kompletu uchwytów monta�owych. Przy monta�u grzejników nale�y przestrzega� minimalnych 

odległo�ci od elementów budowlanych: 5 cm od �ciany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej �ciany  

lub wn�ki, 25 cm od bocznej �ciany od tej strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura 

grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu. Podej�cia do grzejników wykona� ze �ciany za pomoc�

zestawów przył�cznych k�towych. 

Armatura.

Grzejniki centralnego ogrzewania z wbudowanymi wkładkami zaworowymi Kermi nale�y 

wyposa�y� w głowice termostatyczne o zakresie temperatur 16-28
o
C 

Przed grzejnikami typu V projektuje si� element przył�czeniowy o figurze k�towej  

z obustronnym odci�ciem.

Przy grzejnikach łazienkowych oraz kanałowych nale�y na zasilaniu zamontowa� zawory 

termostatyczne RA-N a na powrocie zawory powrotne RLV. Zawory termostatyczne przy 

grzejnikach łazienkowych wyposa�y� w głowice termostatyczne. 

Odpowietrzenie instalacji przewiduje si� poprzez separatory powietrza na poszczególnych 

gał�ziach w kotłowni oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym na 

pionach i na grzejnikach. Dla armatury odpowietrzaj�cej i odcinaj�cej montowanej w bruzdach 

lub obudowanych nale�y zamontowa� drzwiczki z blachy nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm. 

Na odgał�zieniach projektuje si� zawory odcinaj�ce kulowe.  

Instalacja ciepła technologicznego

Ciepło technologiczne zasila� b�dzie nagrzewnice 3 centrale wentylacyjne nawiewne. Zasilanie 

w ciepło nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje si� z regulacj� jako�ciow� na odbiorniku. 
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Regulacja ta odbywa� si� b�dzie poprzez układ mieszaj�cy (zawór trójdrogowy na zasilaniu) 

oraz pomp� obiegow�. Układ ten zapewnia stały przepływ czynnika przez nagrzewnic�, 

regulowana za� b�dzie jego temperatura w zale�no�ci od wymaganej temperatury powietrza 

nawiewanego. Przed ka�dym zaworem mieszaj�cym nale�y zamontowa� filtr siatkowy z 

zaworami odcinaj�cymi kulowymi, a za pomp� zawór zwrotny. Ka�dy układ regulacyjny 

wyposa�ony b�dzie w zawory równowa��ce.  

W celu odpowietrzenia instalacji c.t. projektuje si� separatory powietrza w kotłowni oraz 

odpowietrzniki automatyczne. 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji Qc.t..  =  206,8 kW  

w tym : wentylacja hal produkcyjnych      91,2 kW 

  wentylacja sali konferencyjnej      84,6kW 

  wentylacja sali konsumpcyjnej      31,0 kW 

    

Izolacja antykorozyjna.

Instalacj� c.o. i c.t. wykonan� z rur stalowych czarnych nale�y zabezpieczy� antykorozyjnie 

zgodnie z obowi�zuj�cymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz norm� PN-79/H-97070. 

Przed wykonaniem zabezpieczenia nale�y dokładnie oczy�ci� powierzchnie rur z rdzy i tłuszczu. 

Oczyszczone powierzchnie nale�y pokry� dwukrotnie farb� podkładow� ftalowo-miniow� lub 

cynkorem. 

Po wyschni�ciu tak przygotowanego podło�a zabezpieczone powierzchnie pomalowa� farbami 

nawierzchniowymi, olejnymi lub syntetycznymi. Podczas malowania temperatura otoczenia nie 

powinna by� ni�sza ni� +10°C, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powy�ej 75%.  

Wszystkie wyroby malarskie winny by� atestowane i u�yte w okresie gwarancyjnym. 

Z uwagi na zawarto�� substancji palnych i toksycznych podczas malowania nale�y przestrzega�

obowi�zuj�cych przepisów BHP i p.po�. 

Izolacje termiczne

Przewody poziome zasilaj�ce i powrotne instalacji c.o. i c.t, prowadzone pod stropem parteru 

nale�y izolowa� otulinami z pianki polietylenowej: 

dla rur do ø25   -              gr  20 mm  

dla rur       ø 25 - ø40   -     gr  30 mm  

dla rur       ø 40– ø100  -    gr  = �rednicy wewn�trznej rury  

Przewody instalacji c.o. zasilaj�ce grzejniki, prowadzone w bruzdach i w posadzkach nale�y 

izolowa� rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej Thermacompact S grubo�ci 6 mm.  

Przewody pod stropem komunikacji parteru prowadzi� otulinami gr 40mm.  

Płukanie i próby 

Po zako�czeniu monta�u ruroci�gów nale�y wypłuka� instalacj� w celu usuni�cia 

zanieczyszcze� monta�owych.  

Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.”. 

Zgodnie z tymi wytycznymi prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem instalacji w 

cało�ci. Przed prób� nale�y napełni� instalacj� wod� oraz dokładnie odpowietrzy�.  

Prób� hydrauliczn� wod� zimn� nale�y przeprowadzi� na ci�nienie 0.5 MPa.  

Wymienione ci�nienie nale�y dwukrotnie podnosi� w okresie 30 min. do pierwotnej warto�ci.  

Po dalszych 30 min. spadek ci�nienia nie mo�e przekroczy� 0.06 MPa.  

W czasie nast�pnych 120 min. spadek ci�nienia nie mo�e przekroczy� 0.02 MPa.  

W przypadku wyst�pienia przecieków w czasie przeprowadzania próby nale�y je usun��  

i ponownie przeprowadzi� cał� prób� ponownie. 
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W czasie przeprowadzania próby szczelno�ci instalacji c.o. wszystkie zawory grzejnikowe musz�

znajdowa� si� w stanie całkowitego otwarcia ( zało�one kapturki  a nie głowice ).  

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno�ci mo�na przyst�pi� do 

zaizolowania ruroci�gów i zakrycia bruzd. 

Próba na gor�co - wod� o temperaturze i ci�nieniu roboczym. Podwy�szanie temperatury wody 

zasilaj�cej w instalacji mo�e nast�powa� w tempie max. 5°C na godzin�. Po 3 dobowym okresie 

działania mo�na przyst�pi� do regulacji instalacji wykonuj�c wszystkie nastawy przewidziane w 

projekcie. Ruch próbny 72 godziny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Monta�owych cz. II.. 

Wykonanie płukania i prób instalacji c.o. nale�y potwierdzi� zapisem w Dzienniku Budowy 

dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawstwo robót i warunki BHP

Roboty budowlano-monta�owe wykona� zgodnie z przepisami BHP ogłoszonymi  

w rozporz�dzeniu MBiPMB z dn.28.03.1972. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-monta�owych i rozbiórkowych Dz.U. nr13 z 10.04.1972. Cało�� robót nale�y 

prowadzi� zgodnie z niniejsz� dokumentacj�, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania" zeszyt 6, oraz „Wytycznymi projektowania i stosowania 

instalacji z tworzyw sztucznych”. Obudowa i krycie ruroci�gów wg P.B. architektonicznego. 

Wszystkie zastosowane urz�dzenia i materiały winny posiada� certyfikat dopuszczaj�cy  

do stosowania w budownictwie.  

Zestawienie mocy elektrycznej urz�dze� c.o. i c.t: 

- pompy obiegowe przy nagrzewnicach c.t. -  UPS, 220 V,   N=100W   szt 3 

- siłowniki zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach c.t   – 220 V, N= 4 W szt 3 

UWAGA!. 

Cało�� robót wykona� zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych , zeszyt 6.

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego powinny 

posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi BC 

Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  

( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) dopuszcza si� oferowanie 

urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach techniczno- 

funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem 

na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie 

gorszych od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres 

dokumentacji projektowej.

                                                            

Opracowała :  in�. M. Kluzek 














