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I. Wstęp. 
 

1.1. Wprowadzenie. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji grzewczej tranzytowej od węzła 

ciepła do węzłów mieszkaniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na 

parterze i dwoma garażami podziemnymi na działkach nr. ew.: 83/4 i 82/1 oraz części działki nr 

ewid. 97/2 obręb 0003 przy al. Tysiąclecia P.P. w Skarżysku-Kamiennej. 

  

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa pomiędzy Pracownią Projektową a 

Inwestorem. 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu. 

 

1.3.1. Normy, wytyczne technologiczne i literatura branżowa. 

 

1.4. Adres inwestycji. 

Skarżysko Kamienna al. Tysiąclecia P.P. dz. nr ew. 83/4, 82/1 obręb 0003 

 

1.5. Inwestor. 

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Kazimierz” 

ul. Czarnoleska 25 lok. 5A 

26-600 Radom 
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II. Dane ogólne budynku. 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Skarżysko Kamienna al. Tysiąclecia P.P. dz. nr 

ew. 83/4 i 82/1 oraz części działki nr ewid. 97/2 obręb 0003. 

 

 

III. Zakres opracowania. 

Opracowanie niniejsze zawiera rozwiązanie instalacji sanitarnych wewnętrznych: 

 instalacja grzewcza tranzytowa od węzła ciepła do węzłów mieszkaniowych.  

 

IV. Instalacja grzewcza. 

4.1. Założenia 

ZIMA 

- temperatury zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02403 

-    temperatura zewnętrzna  tz = -20 oC 

-    wentylacja w budynku grawitacyjna 

- temperatury wewnętrzne dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto zgodnie z WT 

- współczynniki przenikania ciepła U dla przegród przyjęto zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 

- obliczenia strat ciepła wykonano zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 

- wyznaczono następujące współczynniki U: 

 

SZ ściana zew. U = 0,23 W/m2K 

OKZ okno zew. U = 1,10 W/m2K 

DZ drzwi zew. U = 1,50 W/m2K 

STR dach U = 0,18 W/m2K 

 

4.2. Bilans ilości ciepła 

Źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł ciepła zlokalizowany w przyziemiu budynku, zasilany 

w ciepło z sieci ciepłowniczej CELSIUM. Parametry obliczeniowe instalacji będą następujące: 

80/60 OC.   

 

Ilość ciepła dla potrzeb instalacji ogrzewania grzejnikowego: 

Qco+cwu = 500 kW 

Qct = 95 kW (dla potrzeb zasilania w ciepło central wentylacyjnych) 

 

Ogrzewanie mieszkań realizowane będzie z lokalnych węzłów ciepła zasilanych z sieci 

miejskiej. Ciepło do mieszkań dostarczone zostanie do węzłów mieszkaniowych HERZ. Węzły 

należy wyposażyć w regulatory ciśnienia na wejściu. 

 

Zaprojektowano węzły ciepła mieszkaniowe firmy Herz:  

- moc wymiennika ciepła stacji 46kW 

- wydajność CWU 12 dm3/min 

- temperatura CWU 55OC 

- spadek ciśnienia po stronie wody pitnej 1,15bara 

- wymagane minimalne cieśnienie wody grzewczej 29kPa 

- stacja wyposażona w regulator ciśnienia na wejściu do stacji. 
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Parametry instalacji grzewczej CO (węzeł ciepła – węzły mieszkaniowe): 

- parametry czynnika grzejnego 80/60OC 

- czynnik grzejny woda 

- pojemność zładu, bez instalacji mieszkaniowych 5950dm3 

- szacowana pojemność instalacji mieszkaniowych 65 x 15dm3 = 975dm3 (uwaga wartość 
szacowana, jako instalacja grzejnikowa, należy wykonać sprawdzenie po wyborze systemu 

grzewczego)  

- moc grzewcza instalacji Qg = 500kW (pompę obiegową należy zwymiarować 20% większą ze 

względu na bypassy termiczne) 

- opory instalacji, bez oporów elementów węzła ciepła, dT = 110kPa 

 

Parametry instalacji CT (wartości szacowane ze względu na brak rozwiązania projektowego) 

- parametry czynnika grzejnego 75/55OC 

- czynnik grzejny glikol etylenowy 35% (zalecana zmiana z wody na glikol) 

- szacowana pojemność zładu, pojemność należy zweryfikować po wykonaniu projektu CT 

950dm3 

- moc grzewcza instalacji Qg = 95kW 

- szacowane opory instalacji, należy zweryfikować po zaprojektowaniu instalacji CT, dT=85kPa 

 

4.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego 

4.3.1. Armatura, rury, grzejniki 

Zamontowana armatura na instalacji ogrzewania grzejnikowego powinna być na ciśnienie 1,0 

MPa oraz temperaturę 100OC. 

Na wszystkich grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne z głowicami z 

możliwością obniżenia temperatury ogrzewanych pomieszczeń do 16OC. 

Regulacja instalacji zaprojektowana została na bazie zaworów montowanych na powrocie oraz 

na zasilaniu przy odejściu na każdy pion grzewczy oraz przed każdym z mieszkań zawór 

kryzujący.  

Piony i poziomy wykonać z rur stalowych. Odejścia od pionów do rozdzielaczy oraz od 

rozdzielaczy do grzejników wykonać z rur PE-RT HERZ. Grzejniki w mieszkaniach wykonać 
typu V. Grzejniki łazienkowe wykonać typu drabinowego. Grzejniki w częściach wspólnych 

oraz pomieszczeniach technicznych wykonać jako typu C. Pod grzejnikami mieszkaniowymi 

zamontować zawory regulacyjny. 

 

4.3.2. Opomiarowanie ciepła 

Opomiarowanie ciepła realizowane będzie poprzez ciepłomierze kompaktowe firmy BMETERS 

zamontowane na powrocie instalacji w skrzynkach rozdzielaczowych. Przed każdym 

ciepłomierzem należy zamontować filtr.  
 

4.3.3. Izolacja ciepłochronna. 
Główne przewody rozprowadzające czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C z rur stalowych 

prowadzić w przestrzeni podstropowej garażu na poziomie –1.  

Zaprojektowano izolację termiczną rurociągów otulinami Flexorock (klasa reakcji na ogień BL-

s1,d0). Stosować grubości izolacji wg następującego klucza: 
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Średnica Grubość izolacji termicznej o λ = 0,035 W/(m•K) 

DN Zasilanie [mm] Powrót [mm] 

poniżej 25 20 20 

25 30 30 

32 30 30 

40 40 40 

50 50 50 

65 65 65 

80 80 80 

 

Przewody w garażu dodatkowo zaizolować izolację grubszą o 30mm od wartość powyższych.  

 

Izolacja termiczna powinna być co najmniej nierozprzestrzeniająca ognia (patrz podrozdział 6.3.5 

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe”) 

Przewody instalacji c.o. ułożone w posadzce w izolacji grubości 6mm – Thermacompact S. 

Izolację przewodów wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. 

 

4.3.4. Prowadzenie rurociągów 

Instalację grzewczą, piony oraz poziomy projektuje się z rur stalowych. Przewody od 

rozdzielaczy do odbiorników oraz od pionów do rozdzielaczy wykonane zostaną z rur PE-RT. 

Instalację w węźle ciepła wykonać jako spawaną stalową. 

Przewody prowadzić ze spadkami 3o/oo jak na rysunkach. Podczas wykonywania instalacji w 

garażu, w razie wystąpienia kolizji rzędne instalacji skorygować bezpośrednio na budowie. 

Instalacja grzewcza winna być wykonywana po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 

w nawiązaniu do rzędnej prowadzenia instalacji wentylacyjnej.  

Podłączenia rurociągów z armaturą wykonać jako kołnierzowe, tylko na instalacji uzupełniającej 

zład i dla armatury spustowej jako gwintowane. 

Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na 

ciśnienie zgodnie z wytycznymi. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych. 

Zamocowanie przewodów do elementów konstrukcji wykonać wg systemu zamocowań 
instalacyjnych np. NICZUK. 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco: 

Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-970511 i pomalować: 
- 1 x farbą ftalową miniową bezołowiową FOSKOR M SWW 1313-121, 

- 1 x farbą etylokrzemianową CYNKOSIL-1 SWW 1317-82, 

 

Przed wykonaniem powyższej instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą pozostałych instalacji w budynku. W trakcie prowadzenia inwestycji, w razie kolizji, 

należy na bieżąco korygować trasy przewodów. 
  
4.3.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
W miejscach przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego (np. 

wydzielające pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie, strefy pożarowe garażu między 

sobą, garaż od części nadziemnej budynku, strefę pożarową ZL III od części mieszkalnej) 

projektuje się przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI 120 (w stropach pomiędzy 

strefami ZL III i ZL IV dopuszcza się przepusty o klasie EI 60).  
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Przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI 60 projektuje się z kolei w miejscach 

przejść instalacyjnych przez ściany i stropy posiadające co najmniej te klasę wydzielonych 

pożarowo przestrzeni budynku, które nie stanowią odrębnych stref pożarowych, w przypadku, 

gdy ich średnica przekracza 4 cm, a wymagana klasa odporności ogniowej przegród, w których 

występują, wynosi co najmniej EI 60 (dotyczy tzw. „pomieszczeń zamkniętych”, jak np. 

przedsionki przeciwpożarowe, wydzielone pożarowo klatki schodowe, korytarze stanowiące 

drogi ewakuacyjne z tych klatek schodowych na zewnątrz budynku). 

Podział na strefy pożarowe oraz wydzielone pożarowo „pomieszczenia zamknięte” - patrz część 
architektoniczna projektu. 

Przepusty nie będą wykonane w przypadku pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. 

Przepusty należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego systemu oraz 

wytycznymi producenta (np. w postaci uszczelnień z wykorzystaniem wełny, obejm oraz mas 

ogniochronnych firmy DUNAMENTI z grupy wyrobów systemowych o nazwie POLYLACK). 

Typ przepustu należy dobrać odpowiednio do typu materiału rur oraz rodzaju instalacji wspólnie 

prowadzonych, jak również rodzaju przegrody.  

Izolacje instalacji należy wykonać z wyrobów i w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

ognia (izolacje liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewodów wykonać z 

wyrobów zapewniających nierozprzestrzenianie ognia, tj. wyrobów klasy reakcji na ogień co 

najmniej BL z dodatkową klasyfikacją d0, lub zastosować gotowe wyroby klasy reakcji na ogień 
co najmniej BL z dodatkową klasyfikacją d0 z warstwą izolacyjną w przypadku elementów 

warstwowych klasy reakcji na ogień co najmniej E) – patrz załącznik nr 3 do rozporządzenia MI 

z 12.04.2002 r. 

Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu 

zostaną zabezpieczone przed możliwością przenikaniu gazu do jego wnętrza (przy zastosowaniu 

przepustów gazoszczelnych). 

 

4.3.6. Działanie instalacji, urządzenia 

W każdym z mieszkań zamontowane zostaną grzejniki stalowe płytowe oraz w pomieszczeniach 

łazienek grzejniki drabinkowe. Podejścia do grzejników typu V należy bezwzględnie wykonać 
ze ścian pod grzejnikami za pomocą odpowiednich kształtek instalacyjnych. Na klatkach 

schodowych zamontowane zostaną węzły mieszkaniowe odpowiedzialne za przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej oraz dystrybucję ciepła do instalacji grzewczej mieszkań.   
 

4.3.7. Próba szczelności instalacji 

 

Pierwsza część próby szczelności instalacji c.o. wykonana zostanie na zimno. W ciągu 30 minut 

ciśnienie w wypełnionej wodą i odpowietrzonej instalacji c.o. należy dwukrotnie podnieść do 

wartości początkowej 0,6MPa. Po 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,06 

MPa, a po kolejnych 120 min. – 0,02 MPa. Należy obejrzeć wszystkie połączenia i sprawdzić, 
czy nie wydostaje się przez nie woda.  

 

Drugie badanie - na ciepło – przeprowadza się po pozytywnym przejściu pierwszego etapu próby 

ciśnieniowej. Po uruchomieniu źródła ciepła parametry robocze w instalacji c.o. ustawia się na 

maksymalnym poziomie (nie mogą przekraczać wartości obliczeniowych). Przed próbą na ciepło 

budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. W całej instalacji c.o. nie może 

być przecieków. 

 

Po wykonanej próbie instalację należy przepłukać aż do zadawalającego efektu – czystej wody.  
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4.3.8. Uwagi wykonawcze 

• Przewody instalacji grzewczej w garażu oraz sachtach z rur stalowych czarnych bez szwu wg 

PN-80/H-74219. 

• Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta. 

• Transport urządzeń do pomieszczenia technicznego z dachu poprzez drzwi technologiczne.   

• Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie 

z instrukcją producenta. 

• Dla przewodów stalowych jako łuki należy stosować kolana „hamburskie”. 

• Mocowanie termometrów i manometrów wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2. 

• Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów „na zimno” – na 

ciśnienie 0,6MPa (przy odłączonych urządzeniach typu naczynia przeponowe). 

• Całość instalacji płukać do uzyskania zadawalającego efektu. (Płukanie wykonać przy 

zdemontowanych urządzeniach). 

• Po zakończeniu wszystkich prac instalację należy poddać próbie „na gorąco” przez okres 

minimum 72 godz.  

• Instalację zaizolować otulinami typu Flexorock zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270 za pomocą opasek dwubarwnych. 

• Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika. 

• Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 

z maja 2003 r.” 

• Wymienniki, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 

odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego. 

• Wszystkie materiały i wyroby użyte do zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wyrobów budowlanych oraz dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej 

zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Obowiązek dostarczenia dokumentów 

potwierdzających przedmiotowe dopuszczenia oraz spełnianie przez wyroby/materiały 

określonych wymagań dotyczące bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na wykonawcy 

(dokumentami tymi są w zależności od sytuacji np.: deklaracje zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia, aprobaty 

techniczne, europejskie oceny techniczne). 

 

 

 

        ................................................... 

            mgr inż. Grzegorz Puchała 

 


