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Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, niżej podpisani zgodnie 
oświadczają, że: 

projekt budowlany  „Przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach” 

 
w zakresie instalacji c.o. 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANCI:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 
 

mgr. inż.  Wojciech Nowak                                                     mgr. inż.  Radosław Radziecki     
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I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

L.p. Nazwa załącznika 

1. Kserokopia uprawnień projektantów 

2. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Izby Inżynierów 

3. Zestawienie materiałów – instalacja c.o. 

4 Zestawienie materiałów – instalacja c.t. 
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II. SPIS RYSUNKÓW 

 

lp 
Numer 

rysunku 
Nazwa rysunku Skala 

01. II/6-01 Instalacja c.o. – rzut parteru 1:100 

02. II/6-02 Instalacja c.o. – rzut 1 piętra 1:100 

03. II/6-03 Instalacja c.o. – rzut dachu 1:100 

04. II/6-04 Instalacja c.o – rozwinięcie --------- 

05. II/6-05 Instalacja c.t. – rozwinięcie  --------- 
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III. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawa i materiały służące do opracowania: 

− projekt budowlano – architektoniczny,  

− wytyczne dostarczone przez Inwestora, 

− katalogi armatury i przewodów,  

− programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji c.o., 

− normy i wytyczne projektowania instalacji c.o.,  

− Dziennik Ustaw 2002 r. Nr 75 Poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji c.o. dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku 

gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach przy ulicy Gościnnej 6. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

- opis techniczny, 

- obliczenia strat ciepła w budynku, 

- dobór i lokalizację urządzeń grzewczych, 

- obliczenia hydrauliczne, 

- zestawienie materiałów, 

- część rysunkową. 

 

Niezbędne instalacje do wykonania w ramach instalacji c.o.: 

− instalacje elektryczne. 
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3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem oraz na podstawie ustaleń 

międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące instalacji c.o. dla obiektu: 

 

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami, (Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690) 

- PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego. 

- PN-EN ISO 6946:2008  – Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania, 

- PN-B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne – dla gminy Bojszowy te=-20˚C 

- Przyjęto następujące temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych: 

• pom. biurowe, pom. biblioteki, komunikacja ti=20˚C, 

• toalety ti=20˚C, 

• pom. gospodarcze ti=16˚C, 

• magazyny ti=12˚C. 

 

4. INSTALACJA C.O. I C.T. 

 

4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie nowo projektowana kotłownia na paliwo stałe zlokalizowana 

na poziomie budynku w pomieszczeniu 1.12.  Parametry obliczeniowe wody grzewczej: 

- instalacja ogrzewania grzejnikowego 80/60°C, 

- instalacja ciepła technologicznego 80/60°C. 

Projekt kotłowni na paliwo stałe znajduje się w odrębnym opracowaniu. 

 

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 

 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń wykonano wg programu „OZC” do obliczeń strat ciepła 

(obliczenia znajdują się w archiwum biura). 
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Charakterystyka cieplna budynku: 

 

- zapotrzebowanie na ciepło budynku      Q = 26,00 kW 

- zapotrzebowanie na ciepło do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Q = 35,00 kW 

 

Dla budynku zaprojektowano 2 obiegi grzewcze zasilane z kotłowni: 

 

Obieg 1 – instalacja c.o. ogrzewania grzejnikowego:     Q = 26,00 kW, 

∆p= 31 kPa, 

Obieg 2 – ciepło technologiczne do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.  Q = 35,00 kW 

∆p= 44 kPa, 

 

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – OPIS 

 

W budynku zaprojektowano instalację  dwururową wodną, niskotemperaturową z poziomym rozprowadzeniem 

przewodów z rozdzielaczy znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni. Instalacje zostaną wyposażone  

w armaturę odcinającą i regulacyjną.  

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur tworzywowych z wkładką aluminiową.  

Przewody instalacji c.o. do poszczególnych grzejników prowadzi w warstwach posadzkowych w systemie 

trójnikowym. Rozprowadzenie przewodów z kotłowni do poszczególnych pionów prowadzić pod stropem. 

Podejścia do grzejników wykonać od ściany. Dla umożliwienia miejscowego demontażu grzejnika bez wpływu na 

pozostałe elementy w instalacji stosuje się kątowe zawory odcinające. 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z wbudowaną wkładką zaworową.  

W pomieszczeniach komunikacji oraz pomieszczeniu biblioteki zaprojektowano grzejniki z płaską płytą czołową. 

W sali odczytowej zastosowano grzejniki kanałowe z wentylatorami. 

W pomieszczeniach 2.3 oraz 2.6 zaprojektowano grzejniki konwektorowe. W pomieszczeniu 2.3 grzejnik należy 

obudować (jest to pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci). Głowice termostatyczne zamontowane  

w pomieszczeniu 2.3. – to głowice z zdalnym elementem sterowania. 

 

Przewody instalacji c.o. prowadzi ze spadkiem 0,3% w kierunku kotłowni. 

 

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury naczyniem wzbiorczym 

oraz zaworem bezpieczeństwa, które znajdować się będą w kotłowni. Dobór naczynia oraz zaworu wg 

opracowania kotłowni. 
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4.4. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – OPIS 

 

Instalacja ciepła technologicznego zapewniać będzie dostarczenie ciepła do nagrzewnic w centralach 

wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu oraz kurtyny powietrznej zamontowanej nad drzwiami wejściowymi do 

budynku biblioteki. 

Rozprowadzenie czynnika grzewczego o stałym parametrze realizowane będzie z rozdzielacza zlokalizowanego 

w pomieszczeniu kotłowni siecią przewodów prowadzonych w posadzce. 

Przewody instalacji c.t. prowadzone na dachu należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej 

oraz kablem grzewczym. 

 

4.5. ELEMENTY GRZEJNE 

 

Jako elementy grzejne zaprojektowano: 

- Grzejniki stalowe płytowe, 

- Grzejnik drabinkowy, 

- Grzejniki kanałowe, 

- Grzejniki konwektorowe, 

- Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, 

- Kurtyna powietrzna. 

 

4.6. RUROCIĄGI I ARMATURA 

 

Na przewody instalacji c.o zaprojektowano: 

- Rury tworzywowe wielowarstwowe z wkładką aluminiową, 

 

Poziome przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku kotłowni. 

 

Przewody instalacji c.o. należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z 

zachowaniem samokompensacji. Na załomach należy pozostawić przestrzeń wolną, pozwalającą na swobodne 

wydłużenie przewodów. Odgałęzienia do pionów należy wykonać z zastosowaniem ramion kompensacyjnych. 

Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z wkładką gumową. Maksymalne odległości 

podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

 

Przewody mocowane na ścianach należy obudować w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  
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Przejścia rur instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych wypełnionych 

silikonem. 

 

Jako armaturę zastosowano: 

- zawory grzejnikowe termostatyczne, 

- zawory regulacji hydraulicznej, 

- zawory kulowe, 

- automatyczne odpowietrzniki proste, 

- zawory kulowe z możliwością spustu wody, 

- zawory trójdrogowe, regulacyjne z siłownikami, 

- filtry siatkowe, 

- pompy. 

 

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez ścianę oddzielenia pożarowego należy: 

- rury z tworzyw sztucznych o średnicach do 25 mm uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą 

uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120 

- rury z tworzyw sztucznych o średnicach od 32 do 250 mm uszczelnić osłoną ognioochronną   o klasie 

odporności ogniowej EI 120. 

 

Przejścia przez stropy przewodów instalacji c.o. o średnicy powyżej 4 cm należy zabezpieczyć w klasie 

odporności ogniowej EI 60. 

 

Przejścia wykonać zgodnie  z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.  

 

Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, adjustacji, naprawy należy zapewnić 

odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne, a w razie konieczności platformy i pomosty techniczne umożliwiające 

wykonanie w/w prac. 

 

4.7. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI 

 

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana będzie za pomocą: 

- automatyki w kotłowni, 

- zaworów regulacji hydraulicznej, 

- zaworów równoważących. 
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UWAGA: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania, za 

pomocą przyrządu pomiarowego producenta zaworów regulacji hydraulicznej.  

 

4.8. ODPOWIETRZENIE, ODWODNIENIE 

 

W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników 

DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontować zawory odcinające kulowe DN15 w celu wymiany 

odpowietrznika bez konieczności opróżniania przewodu z wody. W najniższych punktach instalacji c.o. 

zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.  

Projektuje się zawory spustowe kulowe mosiężne, o połączeniach gwintowanych, ze złączką do węża.  

 

4.9. IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA 

 

Przewody c.o. należy izolować pianką polietylenową λ=0,035 W/(m×K) o grubości: 

 

- średnica wewnętrzna do 22 mm    – g = 20 mm 

- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm   – g = 30 mm 

- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm   – g = równa średnicy wewnętrznej rury 

- średnica wewnętrzna powyżej 100 mm   – g = 100 mm 

 

Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy zaizolować izolacją 

o grubości równej ½ powyższych wymagań. 

 

Przewody ułożone w podłodze zaizolować izolacją o grubości 6mm.  

 

Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury. 

Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

 

5.1. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE 

 

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

- Obowiązującymi przepisami. 

 

6. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE 

 

6.1. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

 

- doprowadzić zasilanie do transformatora grzejników kanałowych, siłowników zaworów regulacyjnych, 

wentylatora w kurtynie powietrznej, pomp cyrkulacyjnych przy nagrzewnicach, kabla grzejnego. 

 

6.2. WYTYCZNE PPOŻ. 

 

- „przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”, 

- „dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji (..) 

ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (Dz. Ust. Nr 

75, §234, ust.2)”, 

- „przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych       w §234, 

ust., dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub          REI 60, powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”, 

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania 

ich w budownictwie. 
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6.3. WYTYCZNE BHP 

 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie 

- montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia  

i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów 

BHP 

- wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów 

i obowiązującymi przepisami BHP 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 

Instalacje należy wykonać zgodnie z: 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, 

− Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, 

− Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

− Obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów  i urządzeń 

niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami 

opracowania projektowego. 

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje forma 

pisemna). 

 

 


