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1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Zarządcą nieruchomości, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 inwentaryzacja własna (2+1 terminy) i wizja lokalna na obiekcie, 

 wytyczne Zarządcy (ankieta), 

 projekty i opracowania archiwalne: 

- Książka obiektu budowlanego. 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonany w standardzie (szczegóły i detale) 

projektu wykonawczego budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z wytycznymi do 

budowy węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota 

Roweckiego 9 w Sosnowcu. Zakres przebudowy obejmuje demontaż istniejących instlacji 

c.o., pieców, oraz budowę nowej instlacji. 

 

Opracowanie obejmuje: 

 obliczenie projektowanego obciążenia cieplnego dla budynku, 

 obliczenie projektowanego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń, 

 dobór elementów grzewczych, 

 dobór elementów regulacyjnych i ich nastaw wraz z przepływami, 

 dobór średnic, wytrasowanie rurociągów oraz nowych pionów instalacji c.o., 

wytyczne rozbiórki istniejących systemów grzewczych, 

 inwentaryzację niezbędną na cele wykonania niniejszej dokumentacji (2+1 

terminy, nie zastano wszystkich lokatorów) 

Opracowanie nie obejmuje: 

 kompaktowego węzła cieplnego (projekt i dostawa TAURON CIEPŁO Sp. z 

o.o.)  

układu regulacyjno-pomiarowego, 

 zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia i temperatury, 

 centralnej regulacji jakościowej,  
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 rysunków montażowych, 

 instalacji elektrycznej, 

 instalacji połączeń wyrównawczych dla instlacji c.o. 

 

Uwaga! 

 

 

 

 

 

3. Informacje ogólne formalno – prawne. 

3.1. Rejestr zabytków.  

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późń. Zm.), lokalizacja 

i obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną. 

3.2. Wpływ eksploatacji górniczej.  

Inwestycja jest w obszarem oddziaływania górniczego, nie podlega wykonaniu prac 

geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż ani też na prowadzeniu działalności 

gospodarczej w zakresie bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania 

odpadów z górotworu w związku z tym nie mają zastosowania do niej przepisy ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późń. zm.). 

Zastosowano rozwiązania zabezpieczające instalację c.o. 

3.3. Ochrona środowiska.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998r. z późniejszymi zmianami inwestycja nie zalicza się  

do mogących pogorszyć stan środowiska. Tereny inwestycyjne nie leżą w obszarze Natura 

2000. 

 

 

Wymienione w wykazie elementów instalacji nazwy firm mają na celu wskazanie ich 

standardów technicznych i jakościowych. Możliwa jest - za zgodą projektanta - zmiana 

producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametrów technicznych, walorów jakościowych 

i spójności całego systemu funkcjonalnego. 
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3.4. Wpływ istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 

 

Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko naturalne (zgodnie z Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) , nie będzie 

miała negatywnego wpływu na ludzi. Inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczonego 

powietrza mogącego wpływać na zagrożenie stanu sanitarnego przyległych terenów. 

Projektowana instalacja nie wpłynie również niekorzystnie na wody powierzchniowe  

i podziemne, nie przewiduje się wycinki drzew. Całość inwestycji wykonywana jest 

wewnątrz istniejącego budynku. 

 

3.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Planowana inwestycja jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Źródło 

ciepła dla obiektu -  poza zakresem opracowania. 

 

3.6. Informacja o indywidualnym źródle ciepła.  

Moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania obiektu wynosi powyżej 50 kW. 

Źródłem ciepła (poza zakresem opracowania) dla planowanej instalacji będzie systemowe 

ciepło miejskie (sieć cieplna) – Tauron Ciepło Sp. z o.o. Nie przewiduje się indywidualnego 

źródła ciepła. 

 

3.7. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.  

 

Nie dotyczy. 

 

3.8. Ocena wymogów WT2014 przegród budowlanych. 

Przegrody budowlane nie spełnia zakreślonych wymogów w perspektywie wymagań 

dla 2021 roku. 
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3.9. Ocena kryteriów zużycie energii wg Ustawy o efektywności energetycznej. 

Z uwagi na okoliczności opisane w punkcie 3.8, nie zostanie spełniony warunek 

zużycia energii cieplnej poniżej 0,4 GJ/m3. W związku z zapisami ustawy zalecane jest 

wykonanie audytu energetycznego.  

4. Charakterystyka obiektu. 

Istniejący budynek pełni obecnie funkcje mieszkalną. W budynku znajduje się 26 lokali 

mieszalnych zlokalizowanych na parterze, I, II, III piętrze, oraz poddaszu. Wejście do lokali 

mieszkalnych z dwóch klatek schodowych. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i 

jest podpiwniczony. Poddasze jest w części użytkowe (dwa mieszkania). Według 

dokumentacji archiwalnej budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, 

murowanej. 

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej o temperaturze projektowanej -20oC. 

Budynek jest wyposażony w centralną instalacje grzewczą w systemie rozprowadzeń 

pionowych. Całość istniejącej instlacji będzie zdemontowana.  

5. Demontaże. 

Należy zdemontować całość natynkowej instlacji centralnego ogrzewania w tym w 

szczególności: 

a) grzejniki, 

b) orurowanie (w piwnicy w izolacji z wełny szklanej w otulinie gipsowej) natynkowe, 

c) gałązki do grzejników, 

d) orurowanie odpowietrzenia centralnego, 

e) zbiorniki wyrównawcze. 

f) piece kaflowe, 

6. Charakterystyka cieplna obiektu. 

Charakterystykę cieplną budynku określono w oparciu o następujące normy i przepisy: 

- PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metodyka obliczeń.”, 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, 
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- PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej”, 

- PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego”, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z póź. zm.)  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (WT2014). 

 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody „U” określono i obliczono wg PN-

EN ISO 6946 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. Projektowane straty ciepła budynku, 

poszczególnych pomieszczeń, straty ciepła na wentylację, obliczenia hydrauliczne 

przewodów oraz dobór grzejników został wykonany przy pomocy programu 

obliczeniowego  "Audytor OZC" i „Audytor C.O.” autorstwa Sankom Sp. z o.o..  

 

Tab . 1. Wypis z wyników obliczeń cieplnych budynku z programu Audytor OZC wg PN-EN 12839:2006 

              (poziom energetyczny – fizyka budowli) 

 

PARAMETR WIELKOŚĆ JEDNOSTKA 

Projektowa strata ciepła przez przenikanie budynku ΦT 73 074 W 

Projektowa wentylacyjna strata ciepła budynku ΦV 20 051 W 

Całkowita projektowa strata ciepła budynku Φ 92 375 W 

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL 

(z włączeniem ciepła wymienianego wewnątrz budynku) 
92 375 W 

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni budynku ΦHL,A 73,4 W/ m2 

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury budynku ΦHL,V 29,7 W/ m3 

Strefa klimatyczna III 

Projektowa temperatura zewnętrzna e -20 oC 

Średnia roczna temperatura zewnętrzna m,e 7,6 oC 

Minimalna temperatura dyżurna („u sąsiada”) j,u 16 oC 
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Projektowane obciążenie cieplne budynku (zgodnie z metodyką PN-EN 12831:2006) 

wynosi 92,375 kW, natomiast projektowane obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń 

podano w części rysunkowej (których suma zgodnie z PN-EN 12831:2006 nie jest równa 

projektowanemu obciążeniu budynku). 

7.  Ogólna charakterystyka instalacji. 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. będzie jednofunkcyjny, kompaktowy 

węzeł cieplny (dalej zwany SWC), którego projekt i dostawa do wydzielonego i 

przygotowanego pomieszczenia (przez wspólnotę) należy do dostawcy ciepła tj. TAURON 

CIEPŁO SP. Z O.O.  

Z SWC jest dystrybuowany nisko parametrowy czynnik grzewczy o zakładanych 

parametrach 80/60 oC (w przypadku zmiany parametrów czynnika należy dokonać 

ponownych obliczeń instlacji). Obliczeniowa moc cieplna instalacji (po uwzględnieniami 

efektywności systemu, oraz zasad obliczeń PN-EN 12831:2006) wynosi 116,2 kW. 

 

Dostawca dostarczy z SWC czynnik grzewczy (parametr zmienny w sezonie zimowym) 

przy zapewnieniu dyspozycyjni ciśnienia nie mniszego niż 38,2 kPa. Niniejsze opracowanie 

zaczyna się za zaworami odcinającymi za SWC. Instalacja centralnego ogrzewania 

zaprojektowana została jako wodna, zamknięta, dwu rurowa z obiegiem wymuszonym, 

odpowietrzeniem miejscowym oraz typowym rozdziałem pionowym. Instalacja 

zabezpieczona jest w SWC. 

W najwyższym punkcie instalację należy wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki firmy 

„Reflex” typu Exvoid T, wraz z zaworem odcinającym. Najwyższe ciśnienie pracy 

(wytrzymałościowe) to 10,0 bar (g). 

8.  Instalacja ogrzewania.  

8.1. Charakterystyka instalacji.  

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została na zakładane parametry 

projektowe czynnika grzewczego 80 / 60 oC. Strata ciśnienia obiegu krytycznego (od 

zaworów SWC) wynosi 38,2 kPa. W najwyższym punkcie instalację należy wyposażyć w 

automatyczne odpowietrzniki firmy Reflex typu Exvoid T, wraz z zaworem odcinającym 

powrotnym grzejnikowym. Regulacja indywidualna poszczególnych pomieszczeń 
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temperatury czynnika grzewczego zapewniać będą zawory grzejnikowe z głowicami 

termostatycznymi firmy Danfoss. 

 

Tab. 2. Wypis z wyników obliczeń cieplnych i hydraulicznych instalacji c.o. z programu Audytor C.O. 

            (poziom energetyczny – instalacja c.o. po uwzględnieniu jej sprawności) 

 

PARAMETR WIELKOŚĆ JEDNOSTKA 

Parametr temperaturowy w warunkach obliczeniowych 

- zakładany 
80 / 60 oC 

Opór hydrauliczny całości instalacji Δp 38,199 kPa 

Przepływ wejściowy do budynku q 5,0 m3/h 

Obliczeniowa moc cieplna instalacji 116 188 W 

Pojemność instalacji Vc 1,39 m3 

 

Z dostarczonej kompaktowej SWC przez TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. (poza zakresem 

opracowania) należy wyprowadzić orurowanie  rurą 66 rozdzielacza obiegów grzewczych. 

Rozdzielacz wyposażyć w niezbędne króćce przejściowe oraz armaturę regulacyjno – 

zaporową i pomiarową (Rys. 08). 

Kolejno za rozdzielaczem wydzielono dwa obiegi grzewcze (dla każdej części klatkowej 

budynku), które należy wykonać z rur KAN-therm typu Steel w kierunku lokali 

mieszkaniowych do poszczególnych elementów grzewczych. 

 

W najwyższym punkcie instalację należy wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki 

firmy Reflex typu Exvoid T, wraz z zaworem odcinającym DN15 dla każdego z pionów. 

Regulację  globalną temperatury dla całości obiegu będzie zapewniona w SWC (dostawca 

ciepła), oraz lokalnie przez zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi.  

8.2. Rurociągi.  

Instalację centralnego ogrzewania (rozprowadzenia w piwnicach, klatkach schodowych oraz 

rozprowadzenia „wierzchem w mieszkaniach) zaprojektowano z rur stalowych 

ocynkowanych zewnętrznie łączonych poprzez zaciskanie, typu Steel firmy „KAN-therm” . 

System typu Steel jest wykonany z cienkościennej stali węglowej  

ze szwem, łączona poprzez zaprasowywanie z użyciem kształtek. Są to rury o średnicy równej  

i mniejszej 108 mm, wykonane zgodnie z normami PN-EN 10305-3 oraz PN-EN ISO 2081. 
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Połączenia pomiędzy przewodami i kształtkami przy pomocy zaciskarek o profilu szczęk V.  

Rury typu Sudo Press Visu-Control należy prowadzić do rozejść i poszczególnych pionów.  

 

Średnica Ø12 Ø15 Ø18 Ø22 Ø28 Ø35 Ø42 Ø54 

Min. grubość ścianki 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

 

Prowadzenie rurarzu w części wspólnej  

Instalację w częściach wspólnych należy prowadzić natynkowo zgodnie z częścią 

rysunkową. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, 

uszczelniając je wełną skalną, zamykając szczelnie manszetą ochronną. W tulei nie może 

znajdować się połączenie na przewodzie. Kompensacja wydłużeń cieplnych realizowana 

będzie w sposób naturalny poprzez zmiany kierunków prowadzenia rurociągów. Dla 

odcinków prostych o długości powyżej 6m, należy przewidzieć wykonanie kompensatorów 

U-kształtnych. W miejscach wskazanych w części rysunkowej należy stosować podpory stałe 

firmy Hilti typu MFPI 3a. Podpory przesuwne stosować typowe, uchwyty i obejmy z 

okładziną EPDM do temperatury 95 oC. Uchwyty kotwić do stropu i ścian za pomocą kotew 

stalowych lub chemicznych. Nie dopuszcza się kotew i mocowań palnych, np. z tworzywa. 

 

Prowadzenie rurarzu w lokalach 

We wszystkich lokalach mieszkalnych trasy rurarzu zostały przewidziane jako 

natynkowo. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać  

w tulejach ochronnych, uszczelniając je tworzywem plastycznym. W tulei nie może 

znajdować się połączenie na przewodzie. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych realizowaną będzie w sposób naturalny poprzez 

zmiany kierunków prowadzenia rurociągów. Dla odcinków prostych o długości powyżej 6m, 

należy przewidzieć wykonanie kompensatorów U-kształtnych. 

 

Izolacja rurarzu 

Rurociągi należy zaizolować wg normy PN-B-02421:2000 i obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT2014), otuliną z pianki 

polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła max. 0,038 W/mK. 
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Instalację przewiduję się izolować termicznie pianką firmy Thermaflex typu 

ThermaEco FRZ.  

 

Grubość izolacji definiuje obowiązujące rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych (WT2014): 

Lp. 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m . K)) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

równa średnicy wewnętrznej rury 

 

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów. 

 

50% wymagań z poz. 1-3 

 

 

W projekcie zastosowano następujący rodzaj izolacji firmy Thermaflex: 

 

Lp. Rodzaj przewodu Typ izolacji 

1. Ø15 x 1,2 mm Otulina ThermaEco FRZ   N-15 

2. Ø18 x 1,2 mm Otulina ThermaEco FRZ   N-18 

3. Ø22 x 1,5 mm Otulina ThermaEco FRZ   N-22 

4. Ø28 x 1,5 mm Otulina ThermaEco FRZ   S-28  

5. Ø35 x 1,5 mm Otulina ThermaEco FRZ   S-35 

6. Ø42 x 1,5 mm Otulina ThermaEco FRZ   S-42 

7. Ø54 x 1,5 mm Otulina ThermaEco FRZ   S-54 

8. Ø66 x 1,5 mm Otulina ThermaEco FRZ   S-66 

 

Maksymalny rozstaw uchwytów (podpory przesuwne)  rur stalowych Steel montować 

wg poniższej tabeli i wytycznych producenta: 

 

Lp. Rodzaj przewodu Odległość mocowań 

1. Ø15 1,50mb. 

2. Ø18 2,50 mb 

3. Ø22 2,50 mb. 

4. Ø28 2,50 mb. 

5. Ø35 3,50 mb. 

6. Ø42 3,50 mb. 

7. Ø54 3,50 mb. 
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8. Ø66 3,50 mb. 

 

Rozmieszczenie uchwytów stałych wykonać zgodnie z częścią rysunkową (PS).  

 

Do ewentualnego gięcia rur stalowych w mniejszych średnicach wykorzystać  

giętarkę ręczną lub elektryczną. Dla ułatwienia pracy giętarki można posmarować obszar 

gięcia olejem mineralnym, który po wykonanej czynności należy usunąć. Gięcia dokonać na 

zimno pod warunkiem zachowania minimalnego promienia gięcia Rmin: 

 

Rmin = 3,5 x średnica zewnętrzna 

 

Niedopuszczalne jest gięcie rur na  „gorąco” ze względu na podatność tak 

obrobionych rur na korozję spowodowaną zmianą struktury krystalicznej materiału 

i możliwości uszkodzenia powłoki cynkowej rur KAN-therm Steel. Do gięcia rur należy 

używać giętarki ręczne, z napędem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie zaleca się gięcia 

rur na zimno powyżej średnicy Ø28 mm (można stosować gotowe łuki oraz kolana 90° i 45° 

dostarczane przez System KAN-therm). Spawanie rur Steel nie jest zalecane (uszkodzeniu 

ulega antykorozyjna warstwa cynku). 

Głębokość wsunięcia w kształtkę i minimalna odległość między zaprasowanymi 

kształtkami: 
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8.3. Grzejniki. 

Jako elementy grzejne dobrano : 

 

1. W pomieszczeniach mieszkalnych i częściach wspólnych: grzejniki stalowe płytowe 

z zasilaniem bocznym firmy VOGEL&NOOT typu Kompakt – K z podejściem 

bocznym.  

 

2. W łazienkach: grzejniki drabinkowe firmy Enix typu IRYS I (gęsto orurowane). 

Dobrane grzejniki wymagają drobnych ingerencji w aranżacje łazienki (np. 

przesunięcie szafki, haczyka na wieszak, itp.) Z uwagi na indywidualną aranżację 

łazienek, oraz aspekt wizualny i architektoniczny zaleca się zakup grzejnika w 

własnym zakresie lokatora zgodnie z wytycznymi w Załączniku 6. 

 

Wielkości grzejników zestawiono w punkcie z zestawieniem materiałów, oraz 

pokazano na rzutach i rozwinięciu instalacji. Dobór wielkości grzejników dokonano w 

oparciu o EN 442-2 i odpowiednie korekty projektowanego obciążenia cieplnego 
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pomieszczenia. Każdy grzejnik należy wyposażyć i zamówić jako kompletny tj. zawiesia, 

oryginalny odpowietrznik ręczny oraz korek.  

Grzejniki wyposażyć w zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną firmy 

Danfoss typu RA-UN prosty. Zawór należy wyposażyć w głowice termostatyczną (cieczową, 

Xp = 2 K) firmy. Danfoss typu RAW 5115 (zgodnie z ankietą) jednak zaleca się głowice 

RAW 5012 z czujnikiem wyniesionym. W klatkach schodowych i w suszarni przewidziano 

głowice termostatyczne zabezpieczone przed kradzieżą firmy Danfoss typu RA 2920. Na 

głowicach ustawić minimalną temperaturę nastawy 16oC. 

Każdy grzejnik wyposażyć w zawory powrotny, odcinające firmy Danfoss typu RLV-S. 

 

Regulacja wydajności cieplnej grzejników odbywać się będzie poprzez nastawy 

wstępne zaworów termostatycznych. Obliczenia nastaw zaworów wykonano programem 

komputerowym Audytor C.O. Wielkości nastaw opisano na rysunku rozwinięcia instalacji 

centralnego ogrzewania. 

8.4. Regulacja hydrauliczna instalacji. 

Regulacja hydrauliczna instalacji będzie się odbywać w oparciu o:  

-  projektowany zawór różnicy ciśnień Danfoss ASV-PV w zakresie 20 – 60 kPa, 

-  projektowane zawory równoważenia statycznego ASV-I, 

-  projektowane zawory termostatyczne na grzejnikach firmy Danfoss typu RA-UN,  

-  projektowane zawory równoważenia statycznego MSV-BD i MSV-BD LF, 

8.5. Regulacja temperatury komfortu. 

Regulacja zadanej temperatury w pomieszczeniu realizowane jest w oparciu o: 

-  lokalnie: głowice termostatyczne,  

-  globalnie: regulacja jakościowa przez TAURON CIEPŁO Sp. z o.o. 

8.6. Armatura. 

W niniejszym projekcie zastosowano następującą armaturę: 

 zawory termostatyczne,  

 głowice termostatyczne, 

 zawory grzejnikowe odcinające, 

zawory odcinające, 
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 zawory regulacyjne, 

automatyczne odpowietrzniki. 

8.7. Rozliczenie zużytego ciepła 

 

Zarządca deklaruje (ankieta) wyposażenie instalacji c.o. w urządzenia indywidualnego 

rozliczenia kosztów – poza zakresem opracowania. 

8.8. Przewidywane kolizje. 

Ze względu na występujące kolizje tras projektowanej instalacji c.o. z istniejąca instalacją 

elektryczną, należy przewidzieć przesunięcie istniejących tras prądowych i oświetleniowych 

korytarza, klatki schodowej i piwnic. Wykonawca powinien ująć wykonanie w/w prac kolizji 

w zakresie swoich zobowiązań. 

8.9. Malowania i odtworzenia powierzchni ścian. 

Po wykonaniu próby szczelności na zimno i na gorąco, oraz wykonaniu izolacji 

termicznej należy przystąpić do wypełniania bruzd instalacyjnych, oraz do otworzenia warstw 

malarskich wskazanym przez Zarządcę Nieruchomości.  

8.10. Odpowietrzenie instalacji i spust czynnika grzewczego. 

Instalację należy wykonać w sposób zapewniający odpowietrzenie układu zgodnie z 

PN-91/B-02420 „Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych”. Odpowietrzenie instalacji 

odbywa się za pomocą ręcznych zaworów odpowietrzających umieszczonych na każdym 

grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach firmy Reflex typu Exvoid T z zaworem 

odcinającym umieszczonych w węźle cieplnym i na wskazanych pionach. W przypadku 

prowadzenia pionów w mieszkaniach, zakończenia pionów  

z odpowietrznikami należy wykonać również natynkowo. Spust wody z grzejników odbywa 

się za pomocą zaworów spustowych zlokalizowanych w rozdzielaczach zasilającym i 

powrotnym w armaturze pod pionowej i zaworach odcinających przy grzejnikach. Spustu 

wody dokonywać do projektowanej studni schładzającej za pomocą węża giętego PN6 95oC. 
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8.11. Studnia schładzająca. 

Studnie schładzającą wykonać z systemowych kręgów betonowych DN800 mm, 

łączonych na uszczelki wg DIN 4034 cz. I. Studnie wykonać na łączną głębokość czynną 1,5 

m. Zastosować właz żeliwny DN600 klasy B125. Studnie, na wysokości 150 mm od 

posadzki, podpiąć rurą PVC-U 75 mm do istniejącego pionu kanalizacyjnego w 

pomieszczeniu. Wpięcie do systemu kanalizacji zasyfonować.   

8.12. Połączenia wyrównawcze. 

Rury KAN-therm Steel ze względu na ograniczone przewodnictwo elektryczne nie 

mogą pełnić roli dodatkowych przewodów ochronnych w systemie ochrony 

przeciwporażeniowej w budynku. Nie mogą też być używane jako uziomy. Instalacje 

wykonane w Systemie KAN-therm Steel należy objąć elektrycznymi połączeniami 

wyrównawczymi. Wszystkie połączenia elektryczne budynku powinny być zaprojektowane 

i wykonane przez uprawnionych elektryków. Niniejszy projekt obejmuje jedynie montaż 

czterech opasek za rozdzielaczem hydraulicznym. Podpięcie opasek po stronie elektrycznej 

poza zakresem opracowania, 

 

8.13. Wykonanie robót  i próba szczelności instalacji. 

 Instalacje c.o. należy wykonać zgodnie z projektem, „Warunkami technicznymi 

Wykonania Robót Budowlano – Montażowych” cz. II, Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe 

nastawić na maksymalne otwarcie i instalacje 3-krotnie przepłukać wodą. Po wypłukaniu 

należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,6 Mpa (g) wodą zimną. Próbie szczelności 

poddać każdy obieg. Następnie wykonać próbę na gorąco i wyregulować instalację poprzez 

ustawienie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych i podpionowych zgodnie z częścią 

rysunkową. Następnie należy dokonać pomiarów (spadku ciśnienia, temperatury i przepływu) 

na zaprojektowanych zaworach i skorygować nastawy (przepływ), zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokół odbiorów, podpisany przez 

właściwe uprawnione osoby. 
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8.14. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

 Instalację należy wykonać i dokonywać odbiorów z uwzględnieniem wymagań 

zawartych w „Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robót 

Budowlanych, część E – Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 – Instalacje 

ogrzewcze” (ITB Warszawa 2012), przepisach BHP i p.poż., niniejszych 

wymaganiach oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek trudności przy wykonywaniu instalacji należy 

roboty przerwać, miejsce prac zabezpieczyć, powiadomić nadzór autorski prac 

projektowych, inspektora nadzoru inwestorskiego i właściwego konserwatora. 

 Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z dokumentacją pozostałych branż, 

w szczególności z dokumentacją pierwotną instalacji c.o., branży wod.-kan, 

architektonicznej, konstrukcyjnej, branż elektrycznych i dokumentacją automatyki. 

 Przed wykonaniem tras instalacyjnych należy sprawdzić na budowie możliwość ich 

montażu zgodnie z dokumentacją. 

 Przewody instalacyjne przechodzące przez przegrody budowlane powinny być 

odizolowane od konstrukcji poprzez przepusty z rur stalowych wypełnionych 

wewnątrz wełną mineralną lub pianką montażową. 

 Urządzenia i elementy instalacji pochodzące z dostaw, należy montować zgodnie  

z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.  

 Należy koordynować prace branż związanych w zakresie mającym bezpośredni 

związek z instalacją c.o.. Wszelkie odstępstwa należy niezwłocznie uzgadniać  

z przedstawicielami branż związanych. 

 Trasę przewodów instalacji c.o. należy podwieszać lub podpierać zgodnie  

z technologią przedsiębiorstwa montażowego. Szczególną uwagę zwrócić  

na mocowanie elementów o dużej masie. Jako wzorcowe przyjąć systemy montażowe 

firmy „Hilti”, lub „Walraven”. 

 W opisie technicznym podano wymogi dotyczące standardów izolacji termicznej, 

 Po wykonaniu instalacje  należy poddać trzykrotnemu płukaniu wodą przepływającą  

z prędkością większą od 1,5 m/s w czasie 30 min. 

 Do napełnienia zładu grzewczego należy użyć wody sieciowej. 

 Uszczelki w połączeniach kołnierzowych powinny być założone przed 

zamontowaniem dalszego odcinka rurociągu, 
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 Niedopuszczalne jest, aby w miejscach lutowania bądź zaciskania następowało 

przesunięcie osi rurociągu (max. 1,5mm). 

 Instalacje przechodzące przez przegrody konstrukcyjne należy dylatować  

od konstrukcji. Przejścia instalacyjne przez przegrody należy prowadzić w stalowych 

rurach ochronnych. Wszystkie przepusty przez przegrody należy wykonać przy 

zachowaniu wymaganego standardu zabezpieczenia p.poż. 

 Instalację należy wykonać w sposób zapewniający odpowietrzenie układu zgodnie  

z PN-91/B-02420 „Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych”. 

 Po wykonaniu rozruchu układ należy poddać ruchowi próbnemu (72 godz.).  

 Należy wykonać próbę szczelności studzienki schładzającej, 

 Instalacje hydrauliczne należy podwieszać lub podpierać zgodnie z technologią 

przedsiębiorstwa montażowego. Szczególną uwagę zwrócić na mocowanie elementów 

o dużej masie. 

 Należy przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą oraz komplet instrukcji  

i gwarancji dla zastosowanych urządzeń, 

 Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać wszystkie, wymagane polskim 

prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentów 

należy przekazać Inwestorowi po zakończeniu prac instalacyjnych. 

  Po napełnienie instalacji wodą z SWC należy czynnik poddać badaniu fizyko – 

chemicznemu.  

 Należy wykonać prace oczyszczające filtry siatkowe. 

 Obecnie budynek stanowi w całości jedną strefę p.poż., dlatego nie projektuje się 

instalacyjnych przejść p. pożarowych.  

 Nadzór nad prowadzonymi robotami winien być pełniony przez kierownika 

robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny wpis do 

właściwej izby inżynierów budownictwa (obowiązek ubezpieczenia OC). 

Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika robót należy przekazać 

zamawiającemu przed przystąpieniem do prac. 

9. Wytyczne do robót poza instalacyjnych. 

1. Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejące natynkowe systemy 

ogrzewcze. 
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2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć umeblowanie i urządzenia przed 

zapyleniem oraz zniszczeniem. 

3. W przypadku kolizji projektowanych urządzeń należy przewidzieć drobne prace budowlane 

(podcięcie ścinki, przesunięcia gniazd wtykowych, itd.) Następnie należy odtworzyć 

powierzchnie i nałożyć powłoki malarskie. 

10. Wytyczne do przygotowania pomieszczenia SWC. 

1. Ściany działowe:  

 a/ uzupełnienie zaprawy w ściance ażurowej, 

b/ wykonać okładzinę w systemie płyt kartonowo – gipsowych, 

c/ wykonać okładzinę z płytek ceramicznych, 

2. Sufit:  

a/ wykonać systemowe wygłuszenie akustyczne pomieszczenia,  

        np. wełna szklana o gr. 5 cm +  RIGIPS PRO Aku Fire+ , 

 b/ dwukrotne malowanie farbą lateksową, 

3. Posadzka:  

a/ wykonać terakotę, 

b/ wykonać kratkę ściekową 100 mm x 100 mm  

    (wraz z podejściem do istniejącego pionu kanalizacyjnego). 

4. Zamontować nowe drzwi stalowe 90 cm x 190 cm. 

5. Zamontować kanał nawiewny typu „Z” o powierzchni czynnej 200 cm2. 

6.Wykonać instalację elektryczną gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego i 

awaryjnego, połączeń wyrównawczych.  

7. Pomieszczenie wyposażyć w gaśnicę ABC 20 kg, koc gaśniczy. 

8. Pomieszczenie oznaczyć właściwymi piktogramami. 

10. Charakterystyka energetyczna instalacji c.o.  

Sprawność regulacji i wykorzystania ηH,e 0,88 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,96 

Sprawność układu akumulacji ηH,s 1,00 

Sprawność wytwarzania ciepła w źródłach ηH,g - 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 

i dostarczenie nośnika energii do budynku. 

Wi b.d. 
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11. Zestawienie podstawowych materiałów.  

LP NAZWA PRODUCENT SYMBOL JED. ILOŚĆ 

 

RURY STALOWE STEEL 

1. Ø15 x 1,2 mm + kształtki 

KAN-therm 

 

- mb. 710 

2. Ø18 x 1,2 mm + kształtki - mb. 130 

3. Ø22 x 1,5 mm + kształtki - mb. 120 

4. Ø28 x 1,5 mm + kształtki - mb. 100 

5. Ø35 x 1,5 mm + kształtki - mb. 90 

6. Ø42 x 1,5 mm + kształtki - mb. 50 

7. Ø54 x 1,5 mm + kształtki - mb. 45 

8. Ø66 x 1,5 mm + kształtki - mb. 6 

 

POZOSTAŁE RURY  

9. Rura HDPE Ø75 x 6,8 SDR 11  - mb. 23 

10. Rura stalowa bez szwu DN80 PN-EN-10216-1 - mb. 17 

11. Rura PP-R Ø40 PN20 + kształtki  - mb. 20 

 

IZOLACJE TERMICZNE 

12. Otulina FRZ   N-15 

THERMAFLEX 

 

- mb. 710 

13. Otulina FRZ   N-18 - mb. 130 

14. Otulina FRZ   N-22 - mb. 120 

15. Otulina FRZ   S-28  - mb. 100 

16. Otulina FRZ   S-35 - mb. 90 

17. Otulina FRZ   S-42 - mb. 50 

18. Otulina FRZ   S-54 - mb. 45 

19. Otulina FRZ   S-76 - mb. 6 

GRZEJNIKI PŁYTOWE 

 

20. 

CN-22K-60  

0,40 

VOGEL&NOOT   

- szt. 1 

21. 0,80 - szt. 12 

22. 0,92 - szt. 2 

23. 1,00 - szt. 10 

24. 1,12 - szt. 2 

25. 1,20 - szt. 4 

26. 1,32   2 

28. 1,40   14 

29. 1,60   2 

30. 2,00 - szt. 8 

31. 2,40   2 

32. 

CN-22K-90 

0,60   4 

33. 0,92   1 

34. 1,00   1 

35. 1,20   1 

36. 

CN-33K-60 

1,00   3 

37. 1,20   2 

38. 1,40 - szt. 3 

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE 
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39. IRYS I-120 050  

ENIX 

- szt. 12 

40. IYRS I-153 050    6 

41. IYRS I-153 060  - szt. 8 

 

ARMATURA 

42. 

MSV-BD  

DN15 

DANFOSS 

 

003Z4001      szt. 6 

43. DN20 003Z4002      szt. 8 

44. DN25 003Z4003       szt. 6 

45.  003Z4006       szt. - 

46. MSV-BD LF DN15 003Z4000 szt. - 

47. ASV-PVRP60IV 20-60 kPa DN50 003Z5546 szt. 2 

48. ASV-I DN40  003L7645       szt. 2 

49. 
Zawór termostatyczny prosty RA-UN 

DN15 013G3004 szt. 126 

50.   szt. - 

51. 
Zawór powrotny prosty RLV-S  

DN15 003L0144 szt. 126 

52.   szt.  

53. 

Głowica termostatyczna RAW 5115 

(jednak zalecam model z czujnikiem 

wyniesionym RAW 5012) 

 013G5115 szt. 96 

54. Głowica termostatyczna RA 2920  013G2920 szt. 4 

 
MSV-S 

zawór odcinający z możliwością spustu 

wody 

DN15 003Z4011 szt. 6 

55. DN20 003Z4012 szt. 8 

56. DN25 003Z4013 szt. 6 

57. DN50 003Z4016 szt. 6 

58. 
Zawór odcinający kulowy 

PN10 100oC 
DN15 - - szt. 20 

59. 
Zawór spustowy  

PN10 100oC 
DN15 - - 

szt. 
4 

60. 

Śrubunek mosiężny 

DN15 

- 

- szt. 12 

61. DN20 - szt. 16 

62. DN25   12 

63. DN50 - szt. 12 

64. Odpowietrznik aut.  Exvoid T 1/2 DN15 REFLEX 9250000 kpl. 24 

65. Filtr siatkowy skośny DN50 - - szt. 2 

66. 

Manometr RF 100 RAD 0-10 bar 

+ rurka manometryczna 

+ kurek manometryczny 

Ø100 AFRIZO  kpl. 6 

67. 

Manometr różnicy ciśnień RF 100 Dif, 

D201,fi100 mm, 0÷0,6 bar, G1/2" rad, 

kl. 1,6 

+ kurek manometryczny (2 szt.) 

Ø100 AFRIZO  kpl. 3 

68. 
Termometr 0 – 100 oC 

PN10 
63 - - kpl. 3 

 

INNE 

69. Polaryzator Typ I 60 MEDIAGON  szt. 1 

70. Pompa  US 73 HES z pływakiem  JUNG PUMPEN  szt. 1 

71. Zawór zwrotny DN40 PN20 100oC  - - szt. 1 

72. Płozy prowadzące HDPE  
INTEGRA 

-  18 

73. Manszety z opaską EPDM  -  16 

74. 
Wąż elastyczny PYTHON NV20-025 

+ szybkozłącza 
 TICON - mb 100 

75. 
Rozeta pojedyncza (lub podwójna) na 

przejścia rur przez strop 
 - - kpl. 100 

76. Zawiesia do grzejników płytowych  - - kpl. 100 
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77. Kluczyk do odpowietrzania ręcznego  -  kpl. 27 

78. Rozdzielacz hydrauliczny MGV65  

MEIBES 

 

66420.4i kpl. 1 

79. Tabliczka z opisem  66170 kpl. 1 

80. 
Złączki przejściowe  

przejście z victaulic na gwint 2” 
 

66259.36 
kpl.  4 

81. 
Złączki przejściowe  

przejście z victaulic na kołnierz DN65 
 

66259.592 
kpl. 2 

82. Kołnierz DN65  - - kpl. 1 

83. 
Samoprzylepne strzałki (czerwona i 

niebieska) 
 - 

- 
kpl. 1 

84. 
Taśmowa obejma uziemiająca do rur 

3/8 - 4 cale stal nierdzewna 
 OBO BETTERMANN 

5057523 
szt. 6 

85. Uchwyty pod rurociągi; przesuwne  - - - wg. potrz. 

86. 
Uchwyty pod rurociągi; stałe 

MFPI 3a 
 HILTI  

 
kpl. 9 

87. 
Badanie fizyko – chemiczne próbki 

czynnika grzewczego 
 - 

- 
kpl. 1 

88. 
Taśma PVC ostrzegawcza odblaskowa  

żółto – czarna, samoprzylepna 
 STAMATS 

 
kpl. 5 

89. 
Studnia betonowa DN800 H=1,5m 

z włazem żeliwnym DN600 kl. B125 
 - 

- 
kpl. 1 

90. Masa wodoszczelna SEAL 511 310 ml  WENKO  op. 25 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

91. Projekt powykonawczy  - - kpl. 3 

92. Instrukcja obsługi instlacji c.o.  - - kpl. 2 

93. 
Powykonawczy spis nastaw  

zaworów MSV-BD; ASV-PV 
 - 

- 
kpl 1 

94. Instrukcja BHP  - - kpl  1 

95. Schemat technologiczny węzła   - - kpl  1 

96. 

Szkolenie lokatorów i zarządcy z 

obsługi instalacji c.o. w szczególności 

działania głowic termostatycznych 

 - 

- 

usł. 27 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(PROJEKTANT) 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(SPRAWDZAJĄCY) 

 

 

https://www.tim.pl/tasmowa-obejma-uziemiajaca-do-rur-38-4-cale-stal-nierdzewna-5057523

