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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTR ALNEGO 
OGRZEWANIA W BUDYNKU URZ ĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PRZY UL. SZKOLNEJ 28 
 
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa  i uzgodnienia programowe zawarte z Inwestorem                                                

(nr umowy RIM. 2211-21/08) 

• Archiwalna inwentaryzacja instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Szkolnej 28           

w  Piotrkowie Tryb., wykonana przez pracownię projektową „INWEST-AB” 

Usługi Inwestycyjno-Projektowe i Nadzory z siedzibą w Piotrkowie Tryb.            

przy ul. 9-Maja 8/11. 

• Audyt energetyczny budynku przy ul. Szkolnej 28 w  Piotrkowie Tryb. wykonany 

przez mgr inŜ.  Jerzego  Wątłego, zam. ul. Rzgowska 321/7, 93-338 Łódź 

• Projekt architektoniczno-konstrukcyjny docieplenia przegród i wymiany stolarki               

– wykonanie własne 

• Wizje lokalne, częściowa inwentaryzacja aktualizacyjna instalacji c.o.. 

• Obowiązujące normatywy, przepisy budowlane, dane techniczne urządzeń, 

armatury, literatura fachowa. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

 Budynek jest wyposaŜony w instalację c.o. z rozdziałem dolnym, w układzie 

otwartym, z centralnym odpowietrzeniem. Zasadnicza część instalacji (stara część) 

jest wykonana na bazie rurociągów stalowych, grzejników Ŝeliwnych typu T-1 i 

częściowo grzejników z rur stalowych oŜebrowanych typu Favier’a w podpiwniczeniu.  

Piony c.o. zlokalizowane w południowej części budynku przechodzą tranzytowo przez 

dwie kondygnacje uŜytkowane przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Tryb. 

W części pomieszczeń parteru począwszy od wejścia (przedsionka) nr 1-1 do 1-5 

wykonano nową instalację c.o. w ramach ogólnego remontu i modernizacji tych 

pomieszczeń. Instalacja c.o. jest zasilana z węzła cieplnego zlokalizowanego w 

piwnicach budynku. Z wyjątkiem nowej części instalacja znajduje się ogólnie w złym 

stanie technicznym i fizycznym (skorodowana, zamulona, brak zaworów 

regulacyjnych, niesprawne zawory odcinające, otwarty układ) 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Decyzją Inwestora i zgodnie z zaleceniami opracowanego audytu 

energetycznego, istniejąca instalacja c.o. przewidziana jest do całkowitego demontaŜu 
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z wyjątkiem części instalacji w nowo wyremontowanych pomieszczeniach parteru 

wymienionych powyŜej. 

Zakresem niniejszego opracowania objęty jest projekt budowlano-wykonawczy nowej 

instalacji c.o. w pomieszczeniach budynku z uwzględnieniem nowo-wykonanej części. 

Instalacja będzie zasilana z nowego węzła cieplnego zaprojektowanego w ramach 

odrębnego opracowania. 

4. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Bilans cieplny.  

Do sporządzenia bilansu cieplnego pomieszczeń ogrzewanych przyjęto: 

- temperatury obliczeniowe zewnętrzne wg. PN-82/B-02403 

- temperatury wewnętrzne wg. wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002r. (Dz.U. Nr75/2002r.) 

- obliczenia współczynników przenikania ciepła "U" wg. PN-EN ISO 6946 

- obliczenia strat ciepła pomieszczeń wg. PN-94/B-03406  

- wentylacja grawitacyjna pomieszczeń wg. PN-83/B-03430 

Obliczenia strat ciepła przeprowadzono za pomocą programu komputerowego OZC. 

Do opracowania załączono zestawienie wyników zapotrzebowania ciepła dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

Szczytowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o.  

i wentylacji grawitacyjnej ogółem dla pomieszczeń budynku wynosi: 82,5kW 

W tym zapotrzebowanie ciepła na wentylację grawitacyjną:    41,4kW 

Ogólna powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych     1816,3m2 

Ogólna kubatura pomieszczeń ogrzewanych      4865,7m2 

Dobór średnic, wielkości grzejników, obliczenia hydrauliczne instalacji. 

Regulację hydrauliczną zaprojektowano przy pomocy doboru średnic rurociągów  

i wstępnych nastaw grzejnikowych zaworów termostatycznych i kilku kryzach 

dławiących na głównych odgałęzieniach. 

Ustawienia wstępnych nastaw i otwory kryz określono na załączonych rozwinięciach 

instalacji (schematach obliczeniowych). 

Obliczeń hydraulicznych i doboru wielkości grzejników dokonano przy pomocy 

programu „Termo-Danfoss 2.1". 

Podstawowe parametry obliczeniowe instalacji c.o.:  

Temperatura obliczeniowa c.o. Tz/Tp:      75/60 oC. 

Moc obliczeniowa obiegu         81,6kW 
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Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach węzła  25,3kPa 

Maksymalne ciśnienie robocze (statyczne)     0,6MPa 

Obliczeniowy przepływ wody       4,68t/h 

Pojemność wodna instalacji c.o.       930,1dm3 

Pełne obliczenia cieplne i hydrauliczne są dostępne w egzemplarzu archiwalnym. 
Grzejniki, zawory grzejnikowe.  

Przewidziano zastosowanie grzejników stalowych płytowych typu 22KV (dwie płyty i 

dwa konwektory), zintegrowanych z zaworami grzejnikowymi, z podłączeniem dolnym, 

oraz grzejników typu 22K (dwie płyty i dwa konwektory) z podłączeniem bocznym. 

Nominalne ciśnienie pracy grzejników min. 0,8MPa.  

Do celów obliczeniowych przyjęto grzejniki płytowe typu „CosmoNOVA” 

"VOGEL&NOOT", o wielkościach określonych w cz. rysunkowej. Grzejniki w kolorze 

białym, w komplecie z uchwytami, osłonami bocznymi i kratkami wierzchnimi, 

odpowietrznikami ręcznymi. 

Przewidziano wyposaŜenie części grzejników w kątowe, automatyczne odpowietrzniki 

pływakowe.  

Na gałązkach zasilających do grzejników typu 22K zaprojektowano zawory  

typu RTD-N „Danfoss”. NaleŜy je wyposaŜyć w odpowiednie głowice termostatyczne 

np. typu RTS „Everis”, o zakresie nastaw 8÷26oC. 

Zawory grzejnikowe zintegrowane naleŜy wyposaŜyć w głowice termostatyczne z 

czujnikiem wbudowanym np. typu RTS-R „Everis” "Danfoss" o zakresie nastaw 8÷28oC 

lub w inne dostosowane do wbudowanych zaworów. 

Grzejniki płytowe typu 22KV naleŜy wyposaŜyć w zawory odcinające 2-rurowe, kątowe 

lub proste, z funkcją napełniania i opróŜniania instalacji, ze złączkami umoŜliwiającymi 

demontaŜ grzejnika po odcięciu np. typu RLV-KD 15 "Danfoss". 

Podobnie gałązki powrotne grzejników typu 22K naleŜy wyposaŜyć w zawory 

odcinające jednorurowe z funkcją napełniania i opróŜniania instalacji np. typu RLV 15 

"Danfoss". 

Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią rysunkową. Zasadniczo we wnękach 

podokiennych na kondygnacjach nadziemnych. W pomieszczeniach podpiwniczenia 

na ścianach, jak najniŜej lecz nad poziomami c.o. . 

Mocowanie grzejników standardowymi uchwytami do ścian. 

W czasie montaŜu grzejników płytowych naleŜy zachować wolną przestrzeń dla 

swobodnej cyrkulacji powietrza około 10cm od góry i od dołu grzejnika. 
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Ruroci ągi.  

Instalację projektuje się z rur polipropylenowych o zmniejszonej rozszerzalności 

cieplnej (o wartości współczynnika rozszerzalności temperaturowej α=0,035mm/mK), 

stabilizowanych warstwą aluminium lub włóknem szklanym oraz odpowiednich 

kształtek systemowych łączonych metodą zgrzewania np. w tzw. systemie „Fusiotherm 

- Stabi Glass” SDR 7.4. 

Rurociągi i kształtki muszą spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w 

instalacji c.o. o max. parametrach pracy 90oC i 0.6MPa. 

Instalacja winna zapewniać obliczeniowe parametry hydrauliczne – obliczeniowe 

średnice wewnętrzne rurociągów określono w części rysunkowej.  

Rurociągi prowadzić w miarę moŜliwości ze spadkiem w kierunku węzła.  

Podejścia pod piony naleŜy wykonać z ramionami kompensacyjnymi o dł. około 0,6m. 

MontaŜ rurociągów przewidziano zasadniczo po wierzchu ścian. W kondygnacjach 

powyŜej poziomu „0” piony i poziomy naleŜy obudować płytami gipsowo-kartonowymi 

na  stelaŜu z profili stalowych ocynkowanych. Gałązki podejść do grzejników w 

kondygnacjach nadziemnych montować w bruzdach ściennych. 

Rurociągi montowane po wierzchu ścian naleŜy mocować za pomocą podpór i 

uchwytów systemowych dla rurociągów PP (z wkładkami elastycznymi).  

Rozstaw podpór naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi.  

Wykonać projektowane punkty stałe.  

NaleŜy zachować załamania kompensacji naturalnej, wykonać projektowane 

kompensatory typu „U”. W bruzdach ściennych, na podejściach do grzejników 

wykonać starannie ciągłą izolację z miękkiej  pianki PE która w tym wypadku 

zasadniczo pełni funkcję kompensacyjną i rolę tulei ochronnej. 

W czasie montaŜu naleŜy zapewnić miejsce na rozszerzalność cieplną swobodnych 

odcinków rurociągów, która dla przyjętego współczynnika rozszerzalności wyniesie 

około 2,0mm/m rurociągu (dla ∆T 55oC) 

Przejścia przez stropy i ściany naleŜy wykonać w tulejach ochronnych wykonanych np.  

z cienkościennych rur z tworzyw sztucznych. Nie wykonywać bezpośrednich przejść 

przez belki konstrukcyjne – w razie potrzeby, w uzgodnieniu z Inwestorem i 

projektantem naleŜy wykonać ich obejścia. 

Odpowietrzenie.  

Instalację zaprojektowano do pracy w układzie zamkniętym. 

Odpowietrzanie będzie następowało poprzez automatyczne odpowietrzniki pływakowe 

zaprojektowane na części grzejników. W czasie rozruchu i awaryjnie równieŜ przy 



Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta  - Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28 

     BAKU   ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW  , ul. Dmowskiego 3Oa,   97-300 Piotrków  Trybunalski        STR6 

wykorzystaniu ręcznych odpowietrzników grzejnikowych (standardowe wyposaŜenie 

kaŜdego grzejnika płytowego). 

Armatura odcinaj ąca i regulacyjna, odwodnienie.  

W instalacji przewidziane są kulowe zawory odcinające do połączeń gwintowanych 

przy rozdzielaczach w węźle cieplnym. Zaleca się wyposaŜenie ich w rozłączne 

połączenia śrubunkowe lub zastosowanie zaworów kołnierzowych.  

Pod kaŜdym grzejnikiem przewidziano opisane powyŜej jedno lub dwururowe zawory 

odcinające z funkcją napełniania /opróŜniania instalacji. Odwodnienie instalacji 

zasadniczo przewiduje się poprzez zawory spustowe rozdzielaczy w węźle cieplnym. 

Dodatkowo poprzez  zawory spustowe ze złączką do węŜa na poziomach c.o. i 

poprzez zawory grzejnikowe   

Próby instalacji.  

Po montaŜu instalacja winna być dokładnie przepłukana czystą wodą wodociągową. 

Instalację naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 8bar (pr+2). 

zgodnie z procedurą określoną w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI INSTAL. 

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności moŜna przystąpić 

do montaŜu izolacji cieplnej.  

Na koniec przeprowadzić próbę eksploatacyjną (na gorąco) całej instalacji wraz z 

węzłem cieplnym. 

Izolacja cieplna ruroci ągów.  

Przewidziano izolację cieplną rurociągów przy pomocy otulin z polietylenu spienionego 

o gęstości 25-35kg/m3 , λ=0,029-0,038W/mK. np. otulin typu Thermaflex FRZ.  

Grubość izolacji: 

o Rurociągi Dz 20÷32mm - gr. 13mm 

o Rurociągi Dz 40÷63mm - gr. 20mm 

W ogrzewanych pomieszczeniach piwnic rurociągi mogą być pozostawione bez izolacji 

z wyjątkiem: pomieszczenia węzła cieplnego, instalacji do pionu 13z i 13p, głównego 

poziomu od rozdzielaczy do poziomu na północnej ścianie budynku (rurociągi ø63)  
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Uwagi ogólne.  

o Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia. 

o Urządzenia i instalacje naleŜy montować zgodnie z instrukcjami, warunkami 

technicznymi określonymi przez producentów, zgodnie z Polskimi Normami i 

obowiązującymi przepisami..  

o Po wykonaniu wszystkich robót instalacje naleŜy poddać próbie eksploatacyjnej 

połączonej z regulacją i  sprawdzeniem działania automatyki i urządzeń. 

o Roboty w zakresie instalacji z rur polipropylenowych wykonać zgodnie z  

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”  - opracowane Polskiej Korporacji T.S.G.G.iK. i C.O.B.-R.T.I. "Instal" 

o Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji ogrzewczych” – wyd. COBRTI INSTAL 

o Do celów obliczeniowych dla części materiałów i urządzeń określone ich 

konkretne rodzaje i typy. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i 

urządzeń, warunkiem jest nie pogorszenie odpowiednich parametrów 

technicznych i jakościowych instalacji, zachowanie spójności technicznej całej 

instalacji, dokonanie  stosownych obliczeń adaptacyjnych jeŜeli zajdzie taka 

potrzeba. 
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  
    – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 

L.p. Wyszczególnienie Jed. Il. Uwagi: 

1. 2. 3. 4. 5. 
1.  Grzejnik stalowy płytowy (z konwektorami) z 

podłączeniem dolnym , z wbudowanym 
zaworem grzejnikowym w komplecie z 
osłonami, uchwytami, zaworowy  
typu 22KV 60x40 (HxL[cm]) 

szt. 40  

2.  J.w. typu 22KV 60x52  szt. 37  
3.  J.w. typu 22KV 60x60  szt. 8  
4.  J.w. typu 22KV 60x72  szt. 8  
5.  J.w. typu 22KV 60x80  szt. 2  
6.  J.w. typu 22KV 60x92  szt. 2  
7.  J.w. typu 22KV 60x100 szt. 1  
8.  J.w. typu 22KV 60x140  szt. 1  
9.  Jak wyŜej lecz grzejnik z podłączeniem 

bocznym typu 22K 60x40 (HxL[cm]) 
szt. 17  

10.  J.w. typu 22K 60x52 szt. 1  
11.  J.w. typu 22K 60x120 szt. 2  
12.  Zawór odcinający podgrzejnikowy, 2-rurowy, 

prosty lub kątowy, z funkcją napełniania i 
opróŜniania instalacji, DN15, typu RLV-KD  

szt. 99  

13.  Zawór odcinający podgrzejnikowy, 1-rurowy, 
prosty lub kątowy, z funkcją napełniania i 
opróŜniania instalacji, DN15, typu RLV  

szt. 20  

14.  Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty, 
DN15, np. typu RTD-N 

szt. 20  

15.  Głowica termostatyczna do zaworów 
wbudowanych np. typu RTS-R „Everis”  

szt. 99  

16.  Głowica termostatyczna do zaworów RTD-N, 
z dolnym ograniczeniem temperatury, np. 
typu RTS „Everis”  

szt. 20  

17.  Rury PP do ciepłej wody, o zmniejszonym 
współczynniku rozszerzalności liniowej 
α=0,035[mm/mK] (stabilizowane  warstwą 
aluminium lub w systemie „Stabi Glass”)  

SDR 7.4, DN20x2,8 

mb. 634,9  

18.  J.w. lecz Dz25x3,5 mb. 109,2  
19.  J.w. lecz Dz32x4,4 mb. 76,5  
20.  J.w. lecz Dz40x5,5 mb. 174,9  
21.  J.w. lecz Dz50x6,9 mb. 23,6  
22.  J.w. lecz Dz63x8,6 mb. 54  
23.  Zawór kulowy odcinający do połączeń 

gwintowanych; PN=2.2MPa;  T=120oC;   
DN=15mm 

szt. 4  

24.  J.w. lecz DN=20mm szt. 18  
25.  J.w. lecz DN=25mm szt. 4  
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26.  J.w. lecz DN=32mm szt. 2  
27.  Zawór spustowy ze złączką do węŜa, kulowy, 

PN=2.2MPa;  T=120oC;   DN=15mm 
szt. 8  

28.  J.w. lecz DN=50mm szt. 2  
29.  Kryza regulacyjna DN/d-15/4,5 szt. 2  
30.  Kryza regulacyjna DN/d-25/7,5 szt. 2  
31.  Kryza regulacyjna DN/d-50/29 szt. 2  
32.  Automatyczny odpowietrznik pływakowy z 

zaworem stopowym na rurociągu 
szt. 4  

33.  Automatyczny odpowietrznik z zaworem 
stopowym, kątowy (na grzejnik). 

szt. 24  

34.  Otuliny izolacyjne z pianki PE na rury PP,  
Dz 20, gr. izolacji 13mm 

mb. 478  

35.  J.w. lecz Dz25 mb. 41  
36.  J.w. lecz Dz32 mb. 39  
37.  Otuliny izolacyjne z pianki PE  

na rury PP o Dz 40, gr. izolacji 20mm 
mb. 146  

38.  J.w. lecz Dz63 mb. 54  
39.  Obudowa rurociągów poziomych 

podsufitowych płytami G.-K.  
mb. 72  

40.  Obudowa rurociągów pionowych płytami G.-K. mb. 93  
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
    I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt: Budynek biurowo-administracyjny 

– instalacja centralnego ogrzewania.   
 

Adres:  Piotrków Tryb,  ul. Szkolna 28,   
dz. nr ewid. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 
97-300 Piotrków Tryb. 

 
Inwestor: URZĄD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYB. 

97-300 Piotrków Tryb.  
PasaŜ Rudowskiego 10 

 
Projektant: mgr inŜ. Adam Olczyk    

Zam. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Bursztynowa 10 

 

•••• Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów.  

Zakres robót budowlanych – sanitarnych obejmuje wykonanie w projektowanym 

budynku instalacji: 

DemontaŜu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. 

MontaŜu nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

Wykonanie prób ciśnieniowych „na zimno”. 

Prób eksploatacyjnych „na gorąco”. 

•••• Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zakresem opracowania objęta jest instalacja wewnętrzna w budynku  

przy ul Szkolnej 28. Zakres robót nie wykracza poza ten budynek. 

•••• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy. 

•••• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.  

W zakresie projektowanych robót nie występują takie które stwarzają szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 

rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w/s. informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

Mogą wystąpić zagroŜenia związane z wykonywania robót spawalniczych, 

uŜywania elektronarzędzi itp. 
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•••• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót konieczne jest przeprowadzenie 

instruktaŜu pracowników określającego : 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. 

Sposoby trwałego oznakowanie i zabezpieczenia stref w których mogą   

wystąpić zagroŜenia. 

Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP  

prowadzenia robót. 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  

zabezpieczającej przed  skutkami zagroŜeń 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby. 

•••• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą 
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

NaleŜy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych.  

W trakcie wykonywania robót naleŜy stosować odpowiednie środki ochrony 

osobistej takie jak kaski, rękawice i okulary ochronne itp.  

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

 

Opracował: 

 


