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1.  Temat opracowania 
 
Tematem opracowania jest projekt techniczny wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania                 
w budynku mieszkalnym przy ul. Wierzbowej 5 w Sosnowcu. 
Obejmuje swym zakresem wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania                              
o parametrach wody grzewczej 80/60C od zaworów głównych zlokalizowanych                                   
w pomieszczeniu węzła cieplnego. Projekt węzła cieplnego stanowi odrębne opracowanie. 
 
2.  Podstawa opracowania 
 
 Umowa nr 285/2018 z dnia 20.04.2018r.. 
 Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego 

do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008r., nr opracowania A09/2017, opracowany 
przez mgr inż. Grzegorza Szeremeta, 

 Warunki nr 231/2018 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego zasilającego 
obiektu przy ul. Wierzbowej 5 w Sosnowcu z dnia 31.07.2018r.  

 inwentaryzacja budynku do celów projektowych  
 obowiązujące normy i przepisy 
 
3. Opis techniczny 
 
Budynek mieszkalny przy ul. Wierzbowej 5 w Sosnowcu to obiekt trzykondygnacyjny, 
całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 
 
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową                           
oraz indywidualne ogrzewanie piecowe. 
 
Kubatura budynku:  1248 m3 

Powierzchnia użytkowa: 205 m2 
Ilość kondygnacji:  3 
Ilość lokali mieszkalnych: 4 
 
3.1.  Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
 
Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako jednosekcyjna, wodną, 
pompową, pracującą w układzie zamkniętym, na parametry wody grzewczej 80/60°C. 
Instalacja zasilana będzie z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku. Lokalizacje 
pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny przedstawiono na rys. nr 01.  
Projekt węzła cieplnego zasilającego przedmiotowa instalacje centralnego ogrzewania 
stanowi oddzielne opracowanie.  
Projektuje się instalację centralnego ogrzewania w systemie tradycyjnym.  
 

3.1.1.  Przewody 
 

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur ze stali węglowej ocynkowanych na zewnątrz 
Steelpres firmy Raccorderie Metalliche, łączonych metodą prasowania wtłaczanego.  
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Przewody rozprowadzające (poziomy) należy prowadzić pod stropem w piwnicy budynku. 
Piony grzewcze zasilające grzejniki należy prowadzić na ścianach w lokalach mieszkalnych   
oraz na klatce schodowej. 
Piony należy zakończyć w najwyższych punktach samoczynnymi odpowietrznikami 
automatycznymi Dn15. Pod każdym z odpowietrzników należy zabudować zawór odcinający               
o średnicy nominalnej Dn 15.                               
Na podejściu do każdego pionu należy zabudować na przewodach zasilających zawory kulowe 
odcinające, a na przewodach powrotnych zawory równoważące STAD IMI TA. Zawory należy 
montować w miejscach łatwo dostępnych na korytarzach piwnic. Miejsce montażu zaworów 
podpionowych przedstawiono na rys. nr 01. Średnice nominalne oraz nastawy wstępne 
zaworów podpionowych przedstawiono na rys. nr 04. 
 
Przejścia przewodów instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach 
ochronnych wypełnionych niepalnym materiałem plastycznym. 
 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy mocować do przegród budowlanych                       
za pomocą zamocowań stałych i przesuwnych. 
 
Kompensacja wydłużeń liniowych  
Zamocowanie stałe należy zrealizować poprzez obejmy metalowe do rur z wkładką gumową. 
W przypadku pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zamocowanie stałe 
należy zabudować pod każdym trójnikiem (miejsce włączenia gałązki grzejnikowej). 
Zamocowanie przesuwne należy zrealizować poprzez obejmy metalowe do rur bez wkładki 
gumowej.  
Zamocowań stałych i przesuwnych nie można montować na złączach rur. 
Maksymalne dopuszczalne odległości pomiędzy podporami (zamocowaniami) dla rur ze stali 
węglowej ocynkowane na zewnątrz przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 
 

L.p. Średnica zewnętrzna  
rury w [mm] 

Odległość pomiędzy  
podporami w [m] 

1 15 1,50 

2 18 1,50 

3 22 2,00 

4 28 2,50 
 
 

3.1.2.  Izolacja przewodów 
 
Wszystkie przewody wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zabudowane w piwnicy 
budynku oraz na klatce schodowej należy ocieplić elastyczną otuliną z wełny skalnej pokrytą 
płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposażona w zakładkę samoprzylepną Flexorock 
Rockwool (zgodnie z wymogami zawartymi w DZ. U. poz. 1422 z dnia 18.09.2015r.                                  
z późniejszymi zmianami). 
Grubość izolacji przedstawiono w tabeli nr 2. 
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Tabela nr 2 
 

L.p. Średnica wewnętrzna  
rury w [mm] Grubość izolacji [mm] 

1 do 22  20 

2 od 22 do 35 30 
 
  

3.1.3.  Grzejniki i zawory termostatyczne 
 

Do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń w lokalach mieszkalnych oraz na klatce 
schodowej projektuje się boczno zasilane płytowe grzejniki kompaktowe firmy Vogel & Noot 
typ: VNH Cosmo. W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe Terma typ: Tytus. 
Przy grzejnikach na przewodzie zasilającym należy zabudować zawory regulacyjne z nastawą 
wstepną typu CosmoCONTROL. Na przewodzie powrotnym projektuje się montaż śrubunków 
grzejnikowych odcinających typu CosmoControl 3 – Rossweiner. Średnice nominalne                        
oraz nastawy zaworów przedstawiono na rys. nr 04. 
 
Grzejniki płytowe należy montować na uchwytach grzejnikowych na ścianach pod oknem.               
Grzejniki drabinkowe należy montować na uchwytach grzejnikowych na ścianach łazienek                      
w miejscach łatwo dostępnych. Miejsce zabudowy grzejników przedstawiono na rys. nr 02 i 03. 
Do regulacji temperatury w pomieszczeniach projektuje się cieczowe głowice termostatyczne 
CosmoHead 4. Głowice należy zabudować na zaworach regulacyjnych. 
 

3.1.4.  Przygotowanie pomieszczenia dla węza cieplnego  
 
Pomieszczenie przewidziane dla lokalizacji węzła cieplnego powinno spełniać wymagania 
określone przez dostawce energii cieplnej oraz obowiązujących Normach Polskich i przepisach 
prawa. 
Zgodnie z wymaganiami wydanymi przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. pomieszczenie węzła 
cieplnego powinno spełniać n/w wymagania: 
 

1. Wytyczne budowlane 
Wysokość pomieszczenia węzła cieplnego powinna wynosić min. 2,2 m. Droga komunikacyjna 
do pomieszczenia węzła cieplnego powinna być oświetlona i mieć szerokość min. 1,0 m.  
Drzwi do pomieszczenia powinny mieć szerokość min. 1,0 m i wysokość min. 2,0 m                           
oraz                z futryną powinny być wykonane ze stali. Strop i ściany pomieszczenia powinny 
być gładko otynkowane oraz pomalowane powłokami malarskimi chroniącymi przed 
dostępem wilgoci. Ściany i strop pomieszczenia węzła cieplnego należy wykonać z materiałów 
niepalnych. Podłoga powinna być wykonana z gładkich, niepalnych, odpornych na nagłe 
zmiany temperatury oraz uderzenia mechaniczne materiałów. Podłogę należy wykonać                       
ze spadkiem 1% w kierunku kratki ściekowej. Należy wykonać izolacje dźwiękochłonną stropu. 

 
2. Wentylacja  

Pomieszczenia węzła cieplnego powinno być wyposażone w wentylację grawitacyjna 
nawiewna i wywiewną. Kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien być wykonany                  
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w kształcie litery Z. Wlot kanału należy usytuować na zewnątrz budynku na wysokości 2,0 m 
powyżej poziomu terenu, a wylot z kanały powinien znajdować się 0,5 m nad podłoga                  
w pomieszczeniu węzła. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej należy 
zabezpieczyć siatką metalową. Kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej  powinien być 
wyprowadzony ponad dach budynku , a jego wlot powinien być umieszczony pod stropem                    
w pomieszczeniu węzła cieplnego. W przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacji 
grawitacyjnej należy sprawdzić ich przepustowość. 
 

3. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
Do pomieszczenia węzła cieplnego należy doprowadzić wodę. W pomieszczeniu węzła 
cieplnego należy zabudować zlew wyposażony w zawór czerpalny z końcówka do węża. 
Odprowadzenie  ścieków z pomieszczenia węzła do kanalizacji należy zrealizować                                    
z zastosowaniem studzienki schładzającej. Wpusty podłogowe zlokalizowane w pomieszczeniu 
węzła należy włączyć do studzienki schładzającej. W przypadku braku możliwości 
grawitacyjnego odprowadzenia ścieków ze studzienki schładzającej, należy zabudować pompę 
z silnikiem elektrycznym i wyłącznikiem pływakowym lub ręcznym. 
 

4. Oświetlenie 
Pomieszczenie węzła ciepłowniczego powinno mieć oświetlenie dzienne i elektryczne. 
Stosunek powierzchni okna do powierzchni podłogi nie może być niższy niż 1:50. Instalacja 
elektryczna powinna zapewniać oświetlenie  o natężeniu min. 50 lx. Włącznik światła powinien 
znajdować się wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych. W pomieszczeniu węzła 
powinno znajdować się co najmniej jedno gniazdko wtykowe o napięciu 220 V. 

 
3.1.5.  Próby montażowe i badania odbiorcze.  

 
Po wykonaniu robót montażowych, całość przewodów i urządzeń poddać płukaniu wodą 
wodociągową i próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,4 MPa. 
Po przeprowadzeniu prób hydraulicznych należy przeprowadzić próbę działania instalacji                      
na gorąco. 
Całość prac odbiorczych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                
i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. 

 
3.2.  Warunki techniczne wykonania 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z:  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn.                  
z późn. zmian.) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. poz. 1422 z dnia 18.09.2015r. 
wraz z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999r. w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych. 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. 
oraz zgodnie z obowiązującymi Normami Polskimi w zakresie wewnętrznych instalacji 
ogrzewczych i wodociągowych oraz instrukcjami montażu producentów. 
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 3.3.  Warunki BHP 
 
Wszelkie prace montażowe, remontowe i eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie z:   

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach instalacji energetycznych. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn.                  
z późn. zmian.).   

   
  4.  Obliczenia techniczne 
 
4.1.  Założenia do obliczeń 
 
Instalacja centralnego ogrzewania: 
-     ogrzewanie wodne pompowe w systemie zamkniętym z rozdziałem dolnym 
-     obliczeniowa temperatura wody grzewczej      80/60 C 
-     strefa klimatyczna                                                     III 
-     obliczeniowa temperatura zewnętrzna              - 20 C 

 
 

4.2.  Wyniki obliczeń 
 
Obliczenia wykonano w całości przy użyciu programów komputerowych firmy InstalSoft    
Instal – Therm 4.13 HCR oraz Instal OZC 4.13.   
 
Instalacja centralnego ogrzewania: 
 
Parametry instalacji : 
-   Projektowane obciążenie cieplne budynku  9,4  kW 
-   Przepływ wody grzewczej     652,5 kg/h 
-   Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.   14,8 kPa  
-   Sumaryczna pojemność wodna instalacji c.o.  120,7 dm3 
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  5.  Zestawienie materiałów 
 
- Rury 
 

15 x 1,2 172 m

18 x 1,2 12 m

22 x 1,5 8 m

28 x1,5 16 m

Rury - Steelpres ocynkowane zewnętrznie Raccorderie Metalliche

1

 
 
 - Zawory 
 
L.p. Wyszczególnienie Wielkość Ilość Jednostka

Zawór term. CosmoCONTROL 1, prosty 15 17 szt.

Głowica term. CosmoHEAD (1-28°C), biała  - 17 szt.

CosmoCONTROL 3 - Rossweiner 15 17 szt.

Zawór równoważący gwintowany STAD bez odw. 15 6 szt.

15 15 szt.

25 2

Odpowietrznik prosty 15 7 szt.

5

BIMs PLUS Zawory termostatyczne

6

BIMs PLUS Głowice/Siłowniki

BIMs PLUS Zawory 

TOUR & ANDERSSON - zawory równoważące

Zawory odcinające proste

Odpowietrzniki

1

2

3

4

 
 

- Izolacja 

 

Średnica wewnętrzna - 18mm 20 mm 98 m

Średnica wewnętrzna - 22mm 30 mm 8 m

Średnica wewnętrzna - 28mm 30 mm 16 m

1

Otuliny ROCKWOOL Flexorock
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- Grzejniki drabinkowe 

 

Tytus 440 1260 440 132 1 szt.

Tytus 540 1020 540 132 3 szt.

Grzejniki - TERMA 

1

 
 
 
 
- Grzejniki kompaktowe  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Typ H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka

11K/500 500 720 61 1 szt.

11K/500 500 920 61 2 szt.

11K/500 500 1120 61 1 szt.

11K/500 500 1200 61 1 szt.

21K/500 500 1000 80 2 szt.

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe lewe

1

L.p. Typ H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka

11K/500 500 920 61 2 szt.

11K/500 500 1120 61 1 szt.

11K/500 500 1200 61 1 szt.

21K/500 500 920 80 1 szt.

21K/500 500 1000 80 1 szt.

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe prawe

1
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 
OBIEKT:     Budynek Mieszkalny 
                    Sosnowiec, ul. Wierzbowa 5 
 
 
 
INWESTOR:      Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Wierzbowej 5 w Sosnowcu 
 
 
 
 
 
 

Projektował: 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 Opracował: 
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Niniejsza dokumentacja „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” została 
opracowana zgodnie z wymogami określonymi w §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury             
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                        
i stanowi podstawę do opracowania „planu BiOZ”. 
 
6.1.  Zakres robót objętych projektem 
 
Zakres robót obejmuje:  
-  montaż instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy, lokalach mieszkalnych oraz na klatce 
schodowej 
-  montaż w lokalach mieszkalnych grzejników z armaturą regulacyjną. 
Wszystkie prace związane z realizacja niniejszego zadania prowadzone będą przy zachowaniu 
ciągłości użytkowania budynku przez mieszkańców. Ograniczenia swobody poruszania będą 
obowiązywać na poszczególnych odcinkach budowy (na klatce schodowej, w pomieszczeniach 
piwnic, w poszczególnych mieszkaniach). 
 
6.2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Wierzbowej 5. 
Zarządca budynku: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wierzbowej 5                           
w Sosnowcu. 
Omawiany obiekt jest budynkiem istniejącym, wolnostojącym, 3 kondygnacyjnym, całkowicie 
podpiwniczonym. 
 
6.3.   Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                               
i ochrony zdrowia ludzi 
 
Roboty prowadzone będą wewnątrz budynku. W sąsiedztwie czynnych dróg dojazdowych                 
i chodników przy budynku prowadzone będą roboty związane z dostawą urządzeń                                
i materiałów niezbędnych do montażu, co spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa tak 
dla pracowników ze strony poruszających się pojazdów ruchu lokalnego jak i dla uczestników 
ruchu drogowego. 
Miejsca prowadzenia prac transportowych powinny być oznakowane i właściwie 
zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. Ograniczenia ruchu                                         
na poszczególnych odcinkach jezdni i chodnika należy ustalić na czas budowy i oznakować. 
 
6.4.  Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z montażem wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania występują następujące zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
ludzi : 
-   przy rozkładaniu i transporcie długich elementów (rury). 
- przy pracach z użyciem sprzętu mechanicznego dla wykonania przewiertów w ścianach                           

i stropach. 
-   przy pracach montażowych na klatce schodowej oraz w piwnicy, 
-   przy pracach montażowych w lokalach mieszkalnych – montaż rur, grzejników i armatury.  
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6.5.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zaznajomić pracowników z instrukcją 
bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy (monter 
instalacji, pracownik budowlany) ze wskazaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych. 
Ponadto pracownicy zatrudnieni w firmie wykonawczej powinni posiadać aktualne dokumenty                      
z przeszkoleń w zakresie BHP zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia                    

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 

- Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. z sprawie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. z spawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

 
6.6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagrożeniom 
wynikającym z prowadzenia robót 
 
- Miejsca prowadzenia robót powinny być wygrodzone, oznakowane, oświetlone i właściwie 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
- Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić tablice informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z art.42, 
ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. 

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej,   
odzież ochronną i roboczą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku                                                                              
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej 5  w Sosnowcu. 

 

12 
 

Sosnowiec, dnia 26.10.2018r. 
 

 
Pazera Paweł 

ul. Zamenhofa 10/42 
41-706 Ruda Śląska 

 
 

Oświadczenie projektanta 
 
 

Zgodnie  z  art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn.                  
z późn. zmian.) oświadczam, że dokumentacja projektowa 

 
Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wierzbowej 5                           

w Sosnowcu 
 

wykonana dla 
 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej 5 w Sosnowcu 
 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 
 
 
 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (podpis projektanta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


