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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dla lokalu
mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy
Wyszyńskiego.
1.0. Podstawa opracowania.


Mapa sytuacyjno-wysokościowa;



Normy i przepisy branżowe



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 z 2002 r.)

-

Zlecenie inwestora;

-

Wizja lokalna;

-

Uzgodnienia z inwestorem;

-

Obowiązujące normy i przepisy;

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.
Niżej wymieniony projekt budowlany w ramach branży sanitarnej obejmuje
wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym. Projekt instalacji gazowej według odrębnego opracowania.
3.0. Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie na ciepło dla lokalu wynosi Q = 1,4kW. Ogrzewanie pompowe,
dwururowe, w systemie zamkniętym. Parametry wody grzejnej 75/60oC – obieg grzejnikowy.
Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z kotła gazowego kondensacyjnego
wiszącego dwufunkcyjnego o znamionowej mocy cieplnej min. 17kW (80/60oC) i sprawności
min.109,4% (przy 30% obciążeniu) zlokalizowanego w przedmiotowym lokalu. Naczynie
wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa DN15 - wbudowane w kocioł. Zamontować kocioł
z zamkniętą komorą spalania. Powietrze do spalania czerpane będzie z zewnątrz za pomocą
układu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego pionowo poprzez komin systemowy
(adaptera rozdzielającego/zestawu do szachtu). Jako sterowanie układu CO przyjąć należy
automatykę w postaci regulatora dobowego cyfrowego.
3

Przy obliczeniach strat ciepła dobrano stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem
bocznym, np. grzejniki

PURMO typu C produkcji firmy Rettig Heating sp. z o.o. lub

równoważne. Na podejściach do grzejników typu C zastosować zawory grzejnikowe
termostatyczne proste

z nastawą wstępną o przekroju 15mm np. R858 + głowica

termostatyczna z czujnikiem cieczowym, podłączenie M28 firmy Comap.
Przy grzejnikach typu „C” zastosować zawory odcinające powrotne z półśrubunkami.
Grzejniki montować min. 10cm ponad powierzchnią posadzki oraz w odległości ok. 10cm od
powierzchni ściany na wieszakach wg zaleceń producenta.
W lokalu mieszkalnym zaprojektowano również grzejniki drabinkowe łazienkowe. Na
podejściach zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawą wstępną o
przekroju 15mm np. R858 + głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, podłączenie
M28 firmy Comap.
Przewody c.o. wykonać z rur stalowych (ze stali węglowej) zaprasowywanych
złączkami z oringiem EPDM np. SANHA-Therm o połączeniach zaciskowych za pomocą
kształtek systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym
fabrycznie wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu urządzenia. W zależności od wymiarów rur,
połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub pętli zaciskowych.
System charakteryzuje się krótkim czasem montażu. System nie wymaga zabezpieczania
przed korozją. Ośmiokątny profil zaciskowy gwarantuje szczelność połączeń i bezpieczną
eksploatację i pracę systemu. Montowany na obiekcie system musi posiadać gwarancję
szczelności na okres 10 lat.
Nowe przewody należy prowadzić po wierzchu na ścinach i przy stropach - patrz
graficzna części opracowania.
Przejścia rur przez przegrody czyli ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z
rur stalowych.
Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewidziano wykorzystanie kompensatorów
typu U/Z z punktami stałymi, naturalnych załamań oraz obejść elementów budowlanych.
Kompensacja wydłuże ń

termicznych odbywa się na naturalnych zmianach kierunków.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje się odpowietrznikami na przewodach, pionach i na
grzejnikach. Piony należy przedłużyć min. 1,5 m ponad posadzkę i zakończyć kurkiem
kulowym odcinającym i odpowietrznikiem automatycznym.
Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych należy wykonać
regulację instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych grzejnikowych
opisanych na rozwinięciach. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem i warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych (tom II).
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Po dwukrotnym przepłukaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno po
stronie układu zamkniętego, przy ciśnieniu p=0,45 MPa, t=30 min. Po pomyślnie
przeprowadzonym badaniu na zimno wykonać próbę szczelności na gorąco według
parametrów roboczych instalacji. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez
zwiększenie ciśnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia
zaworu.
Uwaga: Próby ciśnieniowe wykonywać przy odłączonych naczyniach przeponowych
i zdemontowanych/odłączonych zaworach bezpieczeństwa.
3.1. Izolacja instalacji CO.
Ze względu na prowadzenie instalacji w przestrzeniach ogrzewanych lokali
mieszkalnych izolacji przewodów centralnego ogrzewania nie przewiduje się.
3.2. Armatura.
Dobiera się armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych o połączeniach
gwintowanych, armaturę zabezpieczającą instalację i urządzenia przed niewłaściwym
przepływem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworów
zwrotnych oraz filtrów siatkowych. Klasa wytrzymałości armatury min. PN16.
Na powrocie instalacji, pod kotłem zastosować filtr magnetyczny z magnesem
neodymowym.
W najwyższych punktach instalacji stosować samoczynne odpowietrzniki wraz
z zaworem odcinającym kulowym DN 15.
4.0. Zalecenia montażowe kotła względem instalacji wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej.
Wykonać zasilenie kotła w wodę zimną z istniejącej instalacji w lokalu w celu
uzupełniania zładu oraz do zasilenia ciepłej wody użytkowej. Instalacje wykonać z rur
miedzianych łączonych zaprasowywanymi złączkami z oringiem EPDM o połączeniach
zaciskowych za pomocą kształtek systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym
umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Ze względu na estetykę dopuszczalne choć nie
zalecane jest zastosowanie rurociągów z rur typu PEX ze złączkami zaprasowywanymi.
Na podejściu wody do kotła zastosować armaturę odcinającą oraz filtr skośny
siatkowy. Klasa wytrzymałości armatury min PN16.
Z kotła należy odprowadzić skropliny poprzez układ powietrzno-spalinowy oraz
wymiennik kotła. Odprowadzenie skroplin należy zasyfonować. Odprowadzenie wykonać z
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rur PCV lub z innych przewodów przeznaczonych do odprowadzania skroplin. W przypadku
braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego należy zastosować pompkę do kondensatu.
UWAGA:
Wszelkie prace budowlano- montażowe winny być wykonane z zachowaniem
przepisów BHP. Poza ogólnymi warunkami BHP obowiązującymi przy robotach
montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego należy zapewnić
warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

mgr inż.Krzysztof Horyd
upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Obiekt budowlany objęty jest zakresem następujących robót:
 Organizacja i zabezpieczenie miejsca robót wg potrzeb,
 Dowóz materiałów do budowy instalacji,
 Roboty demontażowe,
 Roboty montażowe instalacji,
 Próba szczelności instalacji, rozruch instalacji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
W budynku objętym zakresem zamierzenia budowlanego znajdują się :
 Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 Przewody instalacji wewnętrznej elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, CO, gazowe.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:
 Ograniczone przestrzenie,
 Powierzchnie gorące (prace spawalnicze),
 Wysiłek fizyczny,
 Utrudnienie w poruszaniu się z powodu pracy w pomieszczeniu zamkniętym,
 Upadek z wysokości – prace prowadzone na drabinie,
 Uszkodzenie przewodów elektrycznych maszyn i urządzeń,
 Uszkodzenie ciała pracownika narzędziem o ostrych krawędziach lub przy użyciu elektronarzędzi,
 Upadek przedmiotów z wysokości,
 Porażenie prądem elektrycznym
 Uszkodzenie ciała od dźwigania zbyt dużych ciężarów.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach
instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:
Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką
rodzaju zagrożeń,
 Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów
bhp,
 Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do
stosowania przez pracowników,
 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.
 Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z projektem,
 Przy robotach budowlanych należy: Sprawdzić sprawność sprzętu, pouczyć pracowników o bezpiecznych
metodach pracy, powierzyć obsługę sprzętu wykwalifikowanemu pracownikowi,
 Teren prowadzenia robót stwarzających zagrożenie, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych należy stosować środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (zapory, pomosty
itp.).
 Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru. Pracodawca musi w każdej chwili
zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
 Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu pomocy medycznej.
 Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne.
Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszą być: Właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności, właściwie użytkowane, utrzymywane w stanie zapewniającym
sprawność, sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Dane ogólne (dane budynku)
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Parametry budynku
Konstrukcja budynku
[

Klasa osłonięcia budynku

]

Jednorodzinny

[

]

Dobrze osłonięty

[X]

Wielorodzinny

[X]

Średnio osłonięty

[

Niemieszkalny

[

Brak osłonięcia

]

[
[

]
]

[X]

]

Szczelność budynku

Masa budynku
Lekka

[

]

Wysoka

Średnia

[

]

Średnia

Ciężka

[X]

Temperatury
Projektowa temperatura
zewnętrzna
Roczna średnia temperatura
zewnętrzna

qe

-22,0 °C

Niska

Temperatura wewn. zgodna z normą

[X]

qm,e

6,9 °C

Wymiary
Szerokość budynku

bbud

4,39 m

Liczba kondygnacji

n

Długość budynku

abud

8,39 m

Wysokość budynku

hbud

Powierzchnia podłóg na gruncie

Abud

2 [-]
5,75 m

0 m2

Dane gruntu
Średnie zagłębienie budynku

z

0,00 m

Głębokość wód gruntowych

T

10 m

Obwód podłogi na gruncie

P

25,5 m

Wsp. korekcyjny dla wahań temp.

fg1

1,45 [-]

Wymiar char. podł.

B'

0m

Wsp. wpływu wód gruntowych

GW

1 [-]

n50

5,0 1/h

hv

0%

Wentylacja
Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia)
Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia)
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Nazwa projektu:

LW Wyszyńskiego 17_4

Zestawienie wyników dla budynku

Data: 07.07.2022

Współczynniki strat ciepła

W/K

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku

SHT,ie

23

do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną

SHT,iue

0

do gruntu

SHT,ig

0

do sąsiedniego budynku

SHT,ij

0

Współczynnik strat ciepła na wentylację

S HV

11

Sumaryczny współczynnik strat ciepła

SH

33

Straty ciepła budynku
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie

W
SF T

948

Strata ciepła na wentylację minimalną

SF V,min

Strata ciepła przez inflitrację

0,5×SF V,inf

Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną

SF V,su

0

Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej

SF V,mech,inf

0

449
83

SF V

449

Sumaryczna strata ciepła budynku

SF

1397

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obniżenia temp.)

SF RH

Projektowe obciążenie cieplne budynku

FHL

Sumaryczna strata ciepła na wentylację

Obciążenie cieplne budynku

W

---

1397

Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku

Aogrz,bud

25,6 m²

F HL / Aogrz,bud

54,5 W/m 2

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku

Vogrz,bud

62,8 m³

F HL / Vogrz,bud

22,2 W/m 3

Powierzchnia oddająca ciepło

A

127 m²
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Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody

Typ

U
[W/(m 2×K)]

Opis

Dw

DW

4,00 Drzwi wewnętrzne

Stw

StW

0,71 Strop wewnętrzny

D

SD

0,24 Dach

OZ 1,3

OZ

1,30

SW 25

SW

1,64

SW 38

SW

1,29

SZ 50

SZ

1,19

DWZ

DW

2,50 Drzwi zewnętrzne
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