
 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEPIĘCIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z 

WĘZŁA C.O. DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
ADMINISTACYJNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  

PRZY PLACU ZAMKOWYM 4 
 

 

INWESTOR : 

 
MUZEUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

97-300 PIOTRKÓW TRYB.,  
PLAC ZAMKOWY 4 

 

ADRES 
INWESTYCJI: 

 
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 

PLAC ZAMKOWY 4 
 
 

BRANŻA: SANITARNA 

 
 

PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Różycki LOD/0468/POOS/06  
                            
 
 
 
 

                                                                 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SIERPIEŃ 2010 ROKU 

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE 



2 | S t r o n a  
PROJEKT BUDOWLANY PRZEPIĘCIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WĘZŁA C.O. DO 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTACYJNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
PRZY PLACU ZAMKOWYM 4 

 

Spis zawartości opracowania 
 
1. Cel i zakres opracowania. ...................................................................................................................................................... 4 

2. Podstawa opracowania. ......................................................................................................................................................... 4 

3. Źródło ciepła i parametry czynnika grzejnego. ....................................................................................................................... 4 

4. Ogólna charakterystyka istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji. .............................. 4 

5. Instalacja centralnego ogrzewania. ........................................................................................................................................ 4 

7.1. Przewody. ....................................................................................................................................................................... 4 

7.2. Tuleje ochronne .............................................................................................................................................................. 5 

7.3. Armatura. ........................................................................................................................................................................ 5 

7.5. Regulacja. ....................................................................................................................................................................... 5 

7.6. Odpowietrzenie instalacji. ............................................................................................................................................... 5 

7.7. Wykonanie, próby i eksploatacja..................................................................................................................................... 5 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji wewnętrznej gazu i instalacji c.o. ................ 7 

Rys. 1 – RZUT INSTALACJI C.O. ............................................................................................................................................ 10 

Rys. 2 – PRZEKRÓJ PRZEZ POMIESZCZENIE WĘZŁA........................................................................................................ 11 

Wpis do IIB ............................................................................................................................................................................... 12 

Uprawnienia budowlane ........................................................................................................................................................... 13 

 



3 | S t r o n a  
PROJEKT BUDOWLANY PRZEPIĘCIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WĘZŁA C.O. DO 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTACYJNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
PRZY PLACU ZAMKOWYM 4 

 

 
DOT: PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEPIĘCIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WĘZŁA 

C.O. DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTACYJNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  

PRZY PLACU ZAMKOWYM 4 

 

Oświadczenie. 

 

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

niniejszy projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 



4 | S t r o n a  
PROJEKT BUDOWLANY PRZEPIĘCIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WĘZŁA C.O. DO 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTACYJNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
PRZY PLACU ZAMKOWYM 4 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania technicznego jest projekt budowlany wymiany węzła cieplnego oraz instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim. (Pałac Zygmunta I). 

2. Podstawa opracowania. 

- Umowa na wykonanie prac projektowych z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. 

- Uzgodnienia ze Zleceniodawcą. 

- Wizje lokalne. 

- Katalogi producentów elementów węzłów cieplnych. 

- Literatura techniczna. 

- Obowiązujące normy i normatywy techniczne. 

- Projekt architektoniczno-budowlany. 

 3. Źródło ciepła i parametry czynnika grzejnego. 

Źródłem ciepła dla węzła jest miejska sieć ciepłownicza zasilana z ciepłowni C-2 przy ulicy Karolinowskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

Czynnikiem grzewczym w sieci miejskiej jest woda o parametrach obliczeniowych 135/70 oC zmiennych w ciągu sezonu 

grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej i stałych 70/43 oC w sezonie letnim. 

Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu do węzła wynosi 0,20 MPa. 

4. Ogólna charakterystyka istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego 

ogrzewania i wentylacji. 
Pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowane jest w pomieszczeniach wymiennikowni w piwnicach budynku od strony ulicy 

Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Czynnik cieplny o parametrach temperaturowych 135/70 oC jest doprowadzany do węzła rurą preizolacyjną 2x65 mm. 

5. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Projektuje się odłączenie jednej pompy obiegowej (rezerwowej) od układu pompowego i przepięcie jej na osobne zasilanie 

do budynku administracyjnego (nr.2). 

Zasilanie w ciepło instalacji w dalszym ciągu będzie odbywało się z projektowanego węzła cieplnego zlokalizowanego w 

podziemiach budynku zgodnie z częścią rysunkową. 

 

7.1. Przewody. 
Projektuje się wykonanie części przebiegającą w węźle z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem wg PN-80/H-

74200 o połączeniach spawanych. Poziomy i piony w piwnicach można wykonać z rur PP.   

Rurociągi zasilające piony instalacyjne prowadzone będą z minimalnym spadkiem 3‰, wzdłuż istniejącej instalacji c.o. 
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Kompensacja wydłużeń liniowych realizowana będzie poprzez układy naturalnych zmian kierunków wynikających z 

konstrukcji budynku. 

Podczas montażu instalacji PP rurociągi należy odpowiednio zamocować do konstrukcji budowlanych. 

Idealnymi elementami do mocowania rur PP są obejmy metalowe z wkładką gumową wykonane ze specjalnej, 

przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez wkładki są niedopuszczalne. 

Przy stosowaniu do mocowania rurociągów innych elementów, należy zwracać uwagę na to, aby nie występowały 

uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnętrznej rur. Rozstaw (odległość) podpór zależny jest od rodzaju i średnicy rur oraz 

różnicy temperatury roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie montażu.  

Przez zamontowanie punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom 

przewodów, zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur. 

Przy stosowaniu prętów gwintowanych lub śrub kotwiących należy zwracać uwagę na zachowanie minimalnych odległości od 

przegrody budowlanej. Konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio sztywne i stabilne 

tak, aby mogły przejąć naprężenia od sił działających podczas pracy rurociągu. 

7.2. Tuleje ochronne 
Wszystkie przejścia rurociągów PP przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych np. z 

cienkościennych rur z tworzywa. 

7.3. Armatura. 
Projektuje się zastosowanie wykorzystanie istniejącej armatury odcinającej i regulującej na istniejącej instalacji. 

7.5. Regulacja. 
Regulacja instalacji jest realizowana wielostopniowo : 

temperaturowa, zależna od temperatury zewnętrznej, 

regulacja ilości czynnika grzejnego dopływającego do każdego grzejnika dokonywana jest poprzez ustawienie nastaw 

wstępnych na zaworach grzejnikowych.  

7.6. Odpowietrzenie instalacji. 
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. 

W najwyższych punktach instalacji zamontowane będą odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym. 

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe i przez korki na grzejnikach. 

7.7. Wykonanie, próby i eksploatacja. 
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, cz. II – „Roboty instalacyjne sanitarne i przemysłowe”. 

Po zakończeniu montażu instalację należy dokładnie wypłukać.  

Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. 

Spuszczenie wody powinno być jak najszybsze. 

W celu usprawnienia takiego sposobu płukania należy: 

- grzejniki płukać przez montażem, 

- rury montować po sprawdzeniu czystości wnętrz, 

- instalację napełniać wodą wcześniej o 24 godziny, 

- wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce na zasilaniu i powrocie, 

- instalację płukać przed montażem zaworów i ich regulacją. 

Wszystkie instalacje wodne muszą być, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Montaż. 

poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotność 

wartości ciśnienia roboczego. 

Własności materiału w technologii PP prowadzą w trakcie próby ciśnieniowej do odkształcenia rury. Wpływa to na wynik 

próby. Wysoki współczynnik cieplnej wydłużalności liniowej przewodów PP także wpływa na jej wynik. Różnica temperatur 
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pomiędzy otoczeniem rury a czynnikiem próbnym prowadzi do zmian ciśnienia. Zmiana temperatury o 10°K odpowiada tutaj 

odchyleniu ciśnienia o 0,5 do 1 bara. Dlatego też przy próbie ciśnieniowej instalacji z przewodami PP należy utrzymać 

niezmienną temperaturę czynnika próbnego. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać, jako próbę wstępną, główną i 

końcową. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego 

ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 

minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośre-

dnio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 

próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach, co 

najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest naprzemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur 

powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić 

nieszczelność. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 

Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. 

Z próby ciśnienia musi zostać sporządzony protokół, który musi być podpisany przez inwestora i wykonawcę. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy przebudowie 

instalacji c.o. 

Zgodna z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126) 

 

 

 

 

 

Adres:   97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
PLAC ZAMKOWY 4 

 
 

 

 

 

 

Inwestor:  MUZEUM W PIOTRKOWIE TRYB. 
97-300 PIOTRKÓW TRYB.,  
PLAC ZAMKOWY 4 

 

 

Projektant:   

 

 

 

Spis Treści: 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie 

4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

Zakres robót budowlanych określony został w projekcie budowlanym i obejmuje on wewnętrzną 

instalację c.o.  

 

Kolejność wykonywania prac: 

Przewiduję wykonywanie robót w następującej kolejności: 

- roboty instalacyjne, 

- roboty montażowe instalacji wewnętrznej gazu i c.o., 

- instalowanie urządzeń, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej w projekcie 

budowlanym, teren w przeważającej części nie jest uzbrojony. Lokalnie występują ogrodzenia i linie 

energetyczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz wodociąg. 

 

3.Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 

poz.1126 par 6 z póź. zm.) stwierdza się, iż na działce nie występują elementy zagospodarowania 

działki, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. 

 

4.Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót. 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac przy 

urządzeniach i instalacjach gazowych. Realizacja planowanych robót w obrębie występowania zagrożenia 

odbywać się winna z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonywanie prac mogących stwarzać 

zagrożenie odbywać się winna z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonywane prace mogące 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi uważa się za typowe dla tego typu prac. W 

związku z powyższym przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz zasad BHP ryzyko wystąpienia 

zagrożenia ocenia się, jako niewielkie. 

 

5.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Celem zminimalizowania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy 

winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywania prac jak również zwrócić uwagę na fakt 

wykonywania prac w pobliżu sieci i w wykopach. Przedstawić winien zagrożenia związane z 

wykonywaniem prac objętych zakresem projektu. Prace te można wykonywać również pod nadzorem 

służb energetycznych. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Kierownik budowy winien zapewnić wymagane przepisami narzędzia, wskazać pracownikom drogi 
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komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać 

procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji 

środków ochrony p.poż, itp. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu 

byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. Wysokości występujące przy realizacji robót są 

powszechne należy, więc przedstawić standardowe środki ochrony zdrowia i życia ludzi.   

 
WNIOSKI: 

Budowa powinna być prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, legalnie 

zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą. Budowę powinien nadzorować inspektor 

nadzoru. 

Plac budowy powinien być ogrodzony, niedostępny dla osób nieupoważnionych. 

Tablica informacyjna budowy powinna znajdować się w czytelnym miejscu. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. 

Wszystkie materiały i narzędzia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak 

bezpieczeństwa "B". 

Po zakończeniu budowy sieci należy zgłosić do odbioru. 
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Rys. 1 – RZUT INSTALACJI C.O. 
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Rys. 2 – PRZEKRÓJ PRZEZ POMIESZCZENIE WĘZŁA 
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Wpis do IIB 
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Uprawnienia budowlane 

 

 

 


