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 OPIS  TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego w zakresie:

– instalacja centralnego ogrzewania

– kotłownia gazowa

 1. 1. PodstawaPodstawa opracowania opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora

• Projekt budowlany budynku

• Inwentaryzacja na budowie

• Uzgodnienia rozwiązań technicznych z Zleceniodawcą

• Obowiązujące przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej

 2. 2. Instalacja ogrzewczaInstalacja ogrzewcza

 2.1 Stan istniejący

W budynku występują istniejące piony grzewcze, grzejniki oraz przewody tranzytowe. Zasilanie i powrót 

ogrzewania grzejnikowego prowadzone jest w przestrzeni kanałów technicznych i pod stropem. W 

pomieszczeniach zabudowane są grzejniki kolumnowe oraz stalowe płytowe.

 2.2 Założenia

Do obliczeń strat ciepła budynku przyjęto temperatury zgodnie z § 134.2. (Dz. U. Nr 75, poz.690). 

Temperatura zewnętrzna θe = -20°C (strefa III). Właściwości przegród zewnętrznych zawarto w obliczeniach 

OZC. W budynku zastosowano ogrzewanie grzejnikowe.

 2.3 Podstawowe wyniki

• Projektowe obciążenie cieplne budynku szkoły ΦHL = 245 kW

• Parametry temperaturowe instalacji          Θz / Θp : 70,0 / 55 °C

• Pojemność zładu w instalacji V = 2200 dm3

• Wymagane ciśnienie dyspozycyjne (obieg grzewczy „A”) Δp = 35 kPa

• Wymagane ciśnienie dyspozycyjne (obieg grzewczy „B”) Δp = 41 kPa

• Wymagany przepływ czynnika w źródle (obieg grzewczy „A”) ṁ = 8579 kg/h

• Wymagany przepływ czynnika w źródle (obieg grzewczy „B”) ṁ = 5205 kg/h

 2.4 Opis instalacji

 2.4.1 Grzejniki 

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu kompakt, z podejściem bocznym. Każdy 

grzejnik należy wyposażyć w zawory z głowicą termostatyczną oraz w zawór powrotny i odpowietrznik. W 

pomieszczeniach ogólnodostępnych należy zamontować głowicę z blokadą nastawy oraz dodatkową ochronę 

antykradzieżową – uzgodnić z Inwestorem. 

Grzejniki będą podłączone do instalacji w systemie trójnikowym. W sytuacji gdy grzejnik nie zmieści się we 

wnęce pod okiennej, wnękę należy zamurować i zamocować grzejnik bezpośrednio do ściany.

 2.4.2 Rury i prowadzenie

Instalacja zostanie wykonana z rur wielowarstwowych łączonych przez kształtki zaciskane. Główne 

rozprowadzenie instalacji będzie w korytarzach, w przestrzeni kanałów technicznych oraz pod stropem. Piony i 

podejścia do grzejników będą wykonane w bruzdach w ścianie. Rury należy mocować do konstrukcji wsporczych

przy pomocy punktów stałych oraz podpór przesuwnych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót oraz zaleceniami producenta rur. Na każdym odejściu należy zamontować zawory odcinające z 

możliwością spustu. Każdy pion będzie posiadał zespół odpowietrzników automatycznych z zaworami 

odcinającymi. Całość należy zamontować z szafce podtynkowej.

Podczas montażu zwracać uwagę na konieczność samokompensacji rurociągów oraz konieczność 

odpowietrzenia i odwodnienia rur. Dodatkowo na trasie instalacji centralnego ogrzewania należy zabudować 

punkty stałe oraz kompensatory mieszkowe ze względu na wydłużenia cieplne rur. Minimalny spadek “poziomo” 

ułożonych rur wynosi 3 ‰. Dokładne trasy rozprowadzenia przewodów oraz średnice pokazano na rysunkach. 

 2.4.3 Izolacja termiczna

Rury prowadzone w kanałach technicznych w posadzce należy zaizolować otulinami typu FRZ, rury układane 

w  bruzdach ściennych izolować otulinami laminowanymi typu Thermacompact. Grubość izolacji termicznej rur 

powinien być zgodny z tabelą 1.5 załącznika nr 2 rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1238).

 3. 3. Kotłownia gazowaKotłownia gazowa

 3.1 Stan istniejący

Istniejąca kotłownia działała w oparciu o dwa kotły gazowe Logano SK625 firmy BUDERUS z palnikami 

gazowymi wentylatorowymi, pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni oraz gazowy 

pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.

Pomieszczenie kotłowni znajduje się na poziomie piwnicy. Posiada system detekcji gazu, wentylację 

nawiewną oraz wentylację wywiewną.

 4. 4. Uwagi końcowe.Uwagi końcowe.
Wykonanie instalacji sanitarnej w budynku musi odpowiadać obowiązującym przepisom podanym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz wymaganiom technicznym COBRTI INSTAL w sprawie warunków technicznych wykonania i 

odbioru tego typu robót. 

Dopuszcza się do stosowania inne urządzenia i materiały o równorzędnych lub wyższych parametrach 

technicznych a dopuszczonych do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) – 

zasadność zamiany do decyzji Projektanta. 

opracował: inż Marcin Piekarski
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