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OPIS TECHNICZNY 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wierzbowej 1 w Sosnowcu, dz. ew. 
6975, obręb 0009, jedn. ew. Sosnowiec. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa o prace projektowe 
 inwentaryzacja na obiekcie 
 projekt budowalny termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Wierzbowej 1 sporządzony przez Pracownię 
Audytorską inż. Jacek Stępień  z października 2012 r. 

 obowiązujące normy i przepisy 
 
Projekt budowlano-wykonawczy opracowano zgodnie z obowiązującymi normami, ustawami, aktami 
wykonawczymi do ustaw oraz zasadami wiedzy technicznej w tym m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690  z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 

 
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Wierzbowej 1 w Sosnowcu to budynek 
trzyklatkowy o trzech kondygnacjach nadziemnych w całości podpiwniczony. Budynek wzniesiono w 
latach 50-tych XX w., zrealizowany został w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej 
dziurawki oraz pełnej. Stropy międzykondygnacyjne wykonane zostały jako prefabrykowane typu DMS 
oparte na ścianach nośnych. Stropodach wielospadowy wykonany został z płyt prefabrykowanych 
żelbetowych gr. 8cm opartych na ściankach ażurowych o kącie nachylenia 10%, pokrycie dachu 
stanowi 2x papa na lepiku. W piwnicy budynku zlokalizowane są komórki lokatorskie i pomieszczenia 
gospodarcze. W części nadziemnej mieści się 24 lokali mieszkalnych.   
 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej, gazową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
opadowej. Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Lokale mieszkalne ogrzewane są za 
pomocą etażowych instalacji centralnego ogrzewania zasilanych kotłami na paliwo gazowe lub na 
paliwo stałe. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest lokalnie za pomocą pojemnościowych 
podgrzewaczy c.w.u. zasilanych z kotłów gazowych lub na paliwo stałe względnie za pomocą 
elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u.  
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W przedmiotowym budynku przeprowadzona została termomodernizacja zgodnie z: „Projektem 
budowlanym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu 
przy ul. Wierzbowej 1” sporządzonym przez Pracownię Audytorską inż. Jacek Stępień z 10.2012 r. 
 
Tab. 1 Zestawienie przegród w budynku po przeprowadzonej termomodernizacji  
 

Ozn. Ui Rodzaj przegrody Budowa przegrody Zastosowana izolacja 
SZ1 0,24 Ściana zewnętrzna - cegła ceramiczna pełna  38 cm - styropian gr 11 cm 
SZ2 0,24 Ściana zewnętrzna - cegła ceramiczna pełna  51 cm - styropian gr 10 cm 
SG1 0,23 Ściana zewn. przy gruncie - cegła ceramiczna pełna  51 cm - styropian gr 11 cm 
ST1 0,22 Stropodach - płyta prefabr. żelbetowe gr. 8 cm - styropapa gr 15 cm 
PG1 2,38 Podłoga na gruncie w piwnicy - beton + podsypka piaskowa - 
Styropian i styropapa o współczynniku przewodzenia ciepła: λ≤0,036 W/m⋅K 

 
W budynku zamontowane są nowe okna z PVC (do obliczeń przyjęto U=1,1 W/m⋅K), drzwi wejściowe 
wykonane z PVC w stanie dobrym (do obliczeń przyjęto U=1,5 W/m⋅K).  
 
W lokalu mieszkalnym nr 2 (na parterze) w klatce 1C, zamontowane są okna drewniane o złym stanie 
technicznym. Przed wykonaniem instalacji c.o. w lokalu należy wymienić okna na nowe. 
 
4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA DLA BUDYNKU 
 
Zapotrzebowanie na moc cieplną dla lokalu zostało określone na podstawie obliczeń strat ciepła 
wykonanych przy pomocy programu komputerowego Audytor OZC f-my Instal Soft, zgodnie z PN-EN 
12831 i Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1238. i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75). 
 
Tab. 2 Wyniki OZC (obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła) dla budynku 
 

Parametr  
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła 59,5 kW 
Powierzchnia ogrzewana 1359 m2 
Kubatura ogrzewana 3804 m3 
Wskaźnik jednostkowy (powierzchniowy) 43,8 W/ m2 
Wskaźnik jednostkowy (kubaturowy) 15,6 W/ m3 

 
5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Rozwiązania projektowe 
 
Źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Węzeł cieplny 
zlokalizowany zostanie na kondygnacji podziemnej w miejscu istniejącego pomieszczenia suszarni, 
które zaadaptowane zostanie na pomieszczenie wymiennikowni. Węzeł cieplny dostarczać będzie wodą 
grzewczą na instalację c.o. o parametrach 80/60°C. 
 
Technologia węzła ciepła oraz dostosowanie pomieszczenia na potrzeby wymiennikowni ciepła 
stanowią odrębne opracowanie. 
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W budynku projektuje się instalację centralnego ogrzewania wodną w systemie zamkniętym, dwururową 
z rozprowadzeniem dolnym. Z nowoprojektowanej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej w 
pomieszczeniu zaadaptowanym z pomieszczenia suszarni instalacja centralnego ogrzewania 
rozprowadzona zostanie pod stropem piwnicy do pionów „CO1”, „CO2” i „CO3” zlokalizowanych na 
klatkach schodowych w części spocznikowej. Na klatkach schodowych zmontowane zostaną szafki na 
ciepłomierze lokalowe.  
 
Szafki montowane będą w systemie natynkowym, pod stropowo. Po rozdzieleniu i opomiarowaniu 
zużycia ciepła instalacja c.o. rozprowadzona zostanie pod stropem do poszczególnych lokali 
mieszkalnych w systemie etażowym. Podejścia do grzejników wykonane zostaną od przewodów 
rozdzielczych prowadzonych podstropowo.  
 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur ze stali węglowej ocynkowanych typ Kan-
Steel Press, f-my KAN-therm o połączeniach stosowanych w tym systemie instalacyjnym tj. złączkach 
zaciskowych ze stali niskowęglowej, galwanicznie ocynkowanych i zabezpieczonych pasywacyjną 
warstwą chromu. 
 
Na odejściach do poszczególnych lokali mieszkalnych zaprojektowano ciepłomierze kompaktowe typ 
Hydrocal M-3 f-my B-Meters z możliwością zdalnego odczytu. Dodatkowo na odejściach zamontowane 
zostaną zawory odcinające, filtr siatkowy oraz zawór równoważący typ MSV-B, f-my Danfoss. 
 
W pokojach i kuchniach dobrano grzejniki wodne płytowe z blachy stalowej, 
o podłączeniu bocznym typ Purmo Compact, f-my Purmo.  
Grzejniki należy doposażyć: 
- na zasilaniu w zawór termostatyczny, figura prosta, typ RA-N, f-my Danfoss 
- głowicę termostatyczną o zakresie regulacji temperatury 16-26 ºC, typ RA 2996, f-my Danfoss 
- na powrocie zawór odcinający, figura prosta, typ RLV, f-my Danfoss 
  
W łazienkach dobrano grzejniki wodne stalowe drabinkowe, 
o podłączeniu dolnym typ Santorini SAN, f-my Purmo.  
Grzejniki należy doposażyć: 
- na zasilaniu w zawór termostatyczny, figura prosta, typ RA-N, f-my Danfoss 
- głowicę termostatyczną o zakresie regulacji temperatury 16-26 ºC, typ RA 2996, f-my Danfoss 
- na powrocie zawór odcinający, figura prosta, typ RLV, f-my Danfoss 
 
Na klatce schodowej dobrano grzejniki wodne płytowe z blachy stalowej, 
o podłączeniu bocznym typ Purmo Compact, f-my Purmo.  
Grzejniki należy doposażyć: 
- na zasilaniu w zawór termostatyczny, figura prosta, typ RA-N, f-my Danfoss 
- głowicę termostatyczną o zakresie regulacji temperatury 5-26 ºC, z zabezpieczeniem przed    
  manipulacją przez osoby niepowołane i zabezpieczeniem przed kradzieżą, typ RA 2920, f-my Danfoss 
- na powrocie zawór odcinający, figura prosta, typ RLV, f-my Danfoss 
 
Próba szczelności 
 
Wszystkie rurociągi muszą być po zamontowaniu, lecz przed wykonaniem izolacji cieplnej, starannie 
wypłukane oraz poddane testowi szczelności. Badanie szczelności należy przeprowadzić po płukaniu 
instalacji, na zimno oraz na gorąco, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
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Ogrzewczych zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur. Badanie szczelności powinno być 
przeprowadzone wodą.  
 
Przy badaniu szczelności wodą zimną ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji ogrzewczej 
o temperaturze zasilenia poniżej 100°C wynosi: 
Ppv = Pr +2,0 bar ale nie mniej niż 4 bary → Ppv =1,5 +2,0 =3,5 bar  
Zatem ciśnienie próbne powinno wynosić 4,0 bar. 
 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badania szczelności na zimno, badań zabezpieczenia instalacji, oraz po przeprowadzeniu regulacji 
montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. Badanie należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 
nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. Przed zamontowaniem zaworów termostatycznych 
instalację należy wypłukać.  
 
Izolacja cieplna  
 
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy oraz przez klatkę schodową należy 
zaizolować wg WT z 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1238), nie przewiduje się natomiast izolacji 
termicznej rurociągów w obrębie lokali mieszkalnych. Izolację cieplną rurociągów należy wykonać 
z otuliny polietylenowej o strukturze zamknięto-komórkowej np. typ ThermaEco FRZ, f-my Thermaflex. 
Izolację wykonywać szczególnie starannie, zastosować izolację klejoną (nie na spinki). 
 
Tab. 3 Wymagana grubość izolacji cieplnej rurociągów 
 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej  
(materiał 0,035 W/mK)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej  rury 
4 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-3 

5 Przewody ogrzewań centralnych wg. poz.1-3 ułożone w komponentach 
budowlanych między  ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-3 

1) Przy zastosowaniu  materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 
Rurociągi po zaizolowaniu należy oznakować opisując poszczególne obiegi oraz kierunki przepływu 
czynnika. Na zaworach równoważących należy opisać w sposób jednoznaczny nastawy regulacyjne. 
 
Odpowietrzenie, odwodnienie, montaż instalacji 
 
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została w sposób umożliwiający samokompensację 
wydłużeń termicznych. Instalację centralnego ogrzewania należy montować do przegród budowlanych 
za pomocą systemu montażowego (obejm i wsporników) w sposób trwały, jednocześnie umożliwiający 
naturalną kompensację rurociągów i zabezpieczający przed przenoszeniem drgań, hałasu na 
konstrukcję budynku. Przejścia przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Na zakończeniach 
pionów należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające, pod pionami zawory odcinające 
spustowe. 
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6. WYTYCZNE DLA PROJEKTU ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 
Tab. 4 Parametry techniczne instalacji c.o. 
 

L.p. Parametr  
1. Moc obliczeniowa 59,5 kW 
2. Temperatura zasilania 80°C 
3. Temperatura powrotu 60°C 
4. Opór hydrauliczny instalacji 30 kPa  
5. Pojemność zładu 990 dm3  
6. Wysokość statyczna 12 m 
7. Ciśnienie wstępne 1,4 bar 

 
7. UWAGI KOŃCOWE 
 
 Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.poż. i spełniać wymagania bezpieczeństwa 

użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP. 
 Wszelkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji muszą zostać uzgodnione przez Inwestora 

i Projektanta 
 Zastosowane rozwiązania systemowe i materiały powinny posiadać wszelkie wymagane 

przepisami aprobaty, atesty i dopuszczenia. Należy stosować rozwiązania systemowe zgodne z 
instrukcją dostawcy danego systemu. 

 Oferent musi przedstawić do akceptacji Inwestora i Projektanta kompletne rozwiązanie 
dostarczonych produktów i technologii zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne 
do wykonania i montażu danego produktu lub użycia danej technologii, nawet jeżeli nie są one 
wyspecyfikowane na rysunkach i w opisie technicznym, specyfikacji i innych opracowaniach. 

 Wskazane w projekcie rozwiązania materiałowe oraz produkty należy traktować jako referencyjne, 
określające standard wykonania. Dopuszczalne jest stosowanie innych równoważnych rozwiązań 
po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta. Oferent oraz Wykonawca ma obowiązek 
wykazania zgodności proponowanego rozwiązania zamiennego z rozwiązaniem określonym w 
projekcie. 

 Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy 
wykonywać zgodnie z polskimi normami, wiedza techniczną, instrukcjami producentów, sztuką 
budowlaną. 

 Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte 
a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 W przypadku niejasności związanych z niniejszą dokumentacją należy zwrócić się z pytaniem do 
Projektanta. Wszelkie zmiany w projekcie powstałe po terminie jego wydania oraz wprowadzone 
bez przedstawienia ich do akceptacji Projektantowi, Projektant nie ponosi odpowiedzialności. 

 
 

Opracował: 
 

    
 


