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OPIS TECHNICZNY 
WEWN�TRZN�TRZNEJ INSTALACJI C.O i C.T 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Opracowania niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwi�zania techniczne instalacji grzewczej 
oraz ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych dla projektowanego Laboratorium Politechniki 
Rzeszowskiej. 

Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o regularnej 
formie realizowany jako dobudowa do istniej�cego „Preinkubatora Przedsi�biorczo�ci”.  
Na parterze zlokalizowano zespół laboratoriów wraz z zapleczem technicznym – szatni�, 
umywalni�, natomiast na pi�trze pomieszczenia biurowe, pracownie badawcze oraz 
pomieszczenia obsługi technicznej.  

2. Dane ogólne instalacji c.o. i c.t.  oraz rozwi�zania techniczne instalacji grzewczej. 
Ciepło dla potrzeb grzewczych i wentylacyjnych przygotowywane b�dzie w w��le cieplnym 
zlokalizowanym na poziomie parteru projektowanego budynku. 
Instalacj� c.o. zaprojektowano w układzie pompowym, dwururowym.  
Temperatury wewn�trzne pomieszcze� przyj�to zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.  
Temperatury obliczeniowe zewn�trzne zgodnie z PN-82/B-02403. – strefa III 
Współczynniki przenikania ciepła wyliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 

-    �ciana zewn�trzna                -  U1 = 0,273 W/m2K, U2=0,247 W/m2K 
      - stropodach       - U = 0,195 W/m2K 
Zapotrzebowanie ciepła obliczono zgodnie z PN-B-03406 z grudnia 1994r. 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepła  wynosi  

Qc.o. = 54,2 kW 
Pokrycie strat ciepła realizowane b�dzie poprzez układy ogrzewania grzejnikowego,  
Wymagane ci�nienie dyspozycyjne H dysp c.o. = 40kPa 
Projektowane parametry obliczeniowe: 
-  dla instalacji grzejnikowej i ciepła do nagrzewnic- 80 / 60 °C. 

3. Przewody. 
Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic i kurtyn powietrznych oraz instalacja c.o.  
w obr�bie pomieszczenia w�zła cieplnego  została zaprojektowana z rur stalowych ze szwem 
ł�czonych przez spawanie.  
Pozostał� cz��	 instalacji c.o. projektuje si� z rur polietylenowych wielowarstwowych  
z wkładk� aluminiow� w układzie trójnikowym.       
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 wybranym układzie trójnikowym, 
bezwzgl�dnie nale
y stosowa	 nierozł�czne poł�czenia zaprasowywane. Przy prowadzeniu 
przewodów nale
y zachowa	 minimalny promie� gi�cia równy 4-5 d zewn.  
Podej�cia do grzejników 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.  
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 polietylenowych wielowarstwowych wynosz� : 
rura Dz 16 - odst�p 1,2 m 
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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.  
Przewody c.t. oraz c.o. z rur stalowych prowadzi	 pod stropem parteru mocowane za pomoc�
typowych uchwytów. 

4. Grzejniki. 
Do ogrzewania pomieszcze� przyj�to  grzejniki stalowe płytowe VK zasilane od dołu  
o wysoko�ci 600,300,900 i 500 mm  oraz grzejniki płytowe zasilanie boczne  
(pomieszczenia techniczne). Długo�	 poszczególnych grzejników opisano na rzutach oraz 
rozwini�ciu instalacji c.o. Opis okre�la ilo�	 płyt, wysoko�	 i długo�	 grzejnika. 
W pomieszczeniach WC zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Dobrano grzejniki łazienkowe 
Enix typu A. 
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. W przypadku monta
u 
grzejników przy �cianach przeszklonych , grzejniki montowa	 na stojakach mocowanych do 
posadzki. 

5. Armatura. 
Jako armatur� odcinaj�c� zastosowano kurki kulowe. 
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez separatory powietrza na ka
dej gał�zi  
w w��le cieplnym, odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach oraz odpowietrzniki 
zamontowane na wszystkich grzejnikach. 
Grzejniki centralnego ogrzewania typu VK z wbudowanymi wkładkami zaworowymi Oventrop 
nale
y  wyposa
y	 w głowice termostatyczne o zakresie temperatur 16-28oC. 
Przed ka
dym grzejnikiem kompaktowym  projektuje si� element przył�czeniowy o figurze 
k�towej z obustronnym odci�ciem. 
Przy grzejnikach łazienkowych projektuje si� zawory termostatyczne a na powrocie zawory 
odcinaj�ce RLV. Odpowietrzenie instalacji przewiduje si� poprzez automatyczne 
odpowietrzniki z zaworem stopowym na pionach i na grzejnikach. 

6. Instalacja ciepła technologicznego 
Instalacja ciepła technologicznego doprowadza ciepło do nagrzewnic central wentylacyjnych 
oraz kurtyn powietrza. Pompa obiegowa przy rozdzielaczach oraz układ zaworów 
odcinaj�cych uj�to w projekcie w�zła cieplnego. Dla pełnej regulacji sekcji ciepła 
technologicznego na powrocie w w��le ciepnym projektuje si� zawór równowa
�cy STAD.   
Projektowane centrale wentylacyjne posiadaj� wewn�trzny układ regulacyjny z zaworem 
trójdrogowym. W zwi�zku z tym na przewodach c.t doprowadzaj�cych ciepło do tych 
nagrzewnic projektuje si� zawory odcinaj�ce, równowa
�ce oraz odpowietrzniki. 
Szczegółowy opis dobranych elementów przedstawiono na rozwini�ciu instalacji c.t. (rys.S5). 
Nad drzwiami zewn�trznymi w pracowni auksetyków (LMKiP) projektuje si� 2 kurtyny 
powietrza TeKlim z nagrzewnicami wodnymi o długo�ci 1,5m i wysoko�ci 270 mm.  
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Kurtyny pracowa	 b�d� równocze�nie. Oznaczenie kurtyn opisano w cz��ci rysunkowej 
projektu. Sterowanie prac� wentylatorów za pomoc� regulatora DM. Sterowanie wydajno�ci�
nagrzewnic kurtyn wykonano poprzez dławienie. Na dopływie wody grzewczej projektuje si�
monta
 zaworu dławi�cego z czujnikiem termostatycznym. Czujnik temperatury umieszczony 
jest w specjalnym otworze, który stanowi standardow� cz��	 kurtyny i znajduje si� za 
wymiennikiem ciepła. Zawór termostatyczny (ozn. TV1-1/1) jest dodatkowym osprz�tem  
i  nale
y zamówi	 go ł�cznie z kurtyn�. Przed zaworem termostatycznym projektuje si� filtr 
siatkowy dn 32. 
W celu odpowietrzenia instalacji c.t. projektuje si� separatory powietrza oraz 
odpowietrzniki automatyczne. 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji Qwent  =  114 kW
Zapotrzebowanie ciepła dla kurtyn powietrza  Qkurtyn =  39,2 kW
Wymagane ci�nienie dyspozycyjne H dysp.c.t. = 76kPa 

7. Izolacje termiczne. 
Instalacj� 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
. 
Przewody poziome zasilaj�ce i powrotne instalacji c.o. prowadzone pod stropem parteru oraz 
cało�	 instalacji c.t. oraz piony 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 ciepła technologicznego prowadzone na zewn�trz izolowa	 otulinami 
styropianowymi np. STEINONORM gr 50 mm w płaszczu z folii aluminiowej. 

8. Płukanie i próby  
Po zako�czeniu monta
u ruroci�gów nale
y wypłuka	 instalacj� w celu usuni�cia 
zanieczyszcze� monta
owych a
 do uzyskania zawarto�ci zanieczyszcze� mniejszej  
ni
 5,0 mg/l.  
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. 
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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. 
Przy rozruchu poszczególnych gał�zi instalacji nale
y dokona	 równowa
enia instalacji  
przy pomocy zamontowanych zaworów równowa
�cych w poszczególnych  
w�złach regulacyjnych. 

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 












