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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania   

w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

• Wizja lokalna  

• Uzgodnienia międzybranżowe 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Aktualne normy i przepisy 

• Katalogi urządzeń 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 
w Kobylnicy, woj. wielkopolskie. 
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3. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA 

 Budynek Szkoły Podstawowej jest budynkiem murowanym piętrowy, 
częściowo podpiwniczonym. Wysokość pomieszczeń poszczególnych 
kondygnacji jest jednakowa z wyjątkiem  sali gimnastycznej na parterze, 
której poziom podłogi parteru jest obniżony o 1,35 m w stosunku do poziomu 
parteru pozostałej części budynku. Pomieszczenia schroniska, kotłownia z  
magazynem opału i hydrofornia znajdują sie w części podpiwniczonej. Parter to 
świetlica, sale klas, sala gimnastyczna. Sale klas znajdują sie również na 
pierwszym pietrze. 

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla projektowanego budynku 
wyznaczono według normy PN-B-03406. 
 
Bilans cieplny: 
straty przez przenikanie      Qp= 146468 W 
wentylacja naturalna       Qw=  28576 W 
        RAZEM  Qp+w= 175044 W 
kubatura przestrzeni ogrzewanej     V= 5132m3  
- wskaźnik zapotrzebowania ciepła budynku   qp+w= 34,1 W/m3 

 

 

Wartości współczynnika przenikania ciepła k [W/m2K] dla ważniejszych 
przegród wg danych architektonicznych: 
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 gdzie: 

Ri – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody, m2K/W, 

Re – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody, m2K/W, 

 R – opór cieplny warstwy materiałowej lub całej przegrody, m2K/W, 

  

Budynek nie podlega termo renowacji. Przegrody budowlane pozostaną bez 
zmian.  

Zestawienie ważniejszych współczynników przenikania ciepła „k” oraz skład 
materiałowy przegród budowlanych wg wizji lokalnej i danych z dokumentacji 
archiwalnej: 
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Ściana zewnętrzna gr. 38     k = 1,061 Wm2K 

Ściana zewnętrzna gr. 51     k = 1,201 Wm2K 

Podłoga na gruncie I      k = 1,407 Wm2K 

Podłoga na gruncie II      k = 0,865 Wm2K 

Stropodach        k = 0,984 Wm2K 

Okno zewnętrzne       k = 3,000 W/m2K 

Drzwi wewnętrzne      k = 2,600 Wm2K 

Drzwi zewnętrzne      k = 3,000 Wm2K 
 
 
Podstawowe informacje obiegu centralnego ogrzewana: 
 

 Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania (80/60) będzie 
kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym, prod. firmy BUDERUS typ Logano 
GE434 o mocy 200 kW. Kocioł zlokalizowany będzie w pomieszczenie kotłowni 
na poziomie piwnicy. Projekt kotłowni według odrębnego opracowania. 

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona została na 4 obiegi, której łączna 
moc wynosi 176 kW: 

 
 obieg 1 – ogrzewanie schroniska,  

moc obiegu:           19,3 kW 
przepływ obiegu:      828 kg/h, 
opory obiegu:      12,2 kPa. 
pojemność wodna:          220,4 dm3 

          
 obieg 2 – ogrzewanie części szkoły,    

moc obiegu:           100 kW 
przepływ obiegu:      4305 kg/h, 
opory obiegu:      18,7 kPa. 
pojemność wodna:          944,3 dm3    
 

 obieg 3 –ogrzewanie kuchni, jadalni  i sali gimnastycznej,    

moc obiegu:           41,5 kW 
przepływ obiegu:      1784 kg/h, 
opory obiegu:      14,5 kPa. 
pojemność wodna:          326,1 dm3 
 

 obieg 4 – ogrzewanie mieszkania,         

moc obiegu:           7,9 kW 
przepływ obiegu:      339 kg/h, 
opory obiegu:      7,5 kPa. 
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pojemność wodna:          89,9 dm3 
 
  Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano jako zamkniętą, 
pompową, zabezpieczona przepompowym naczyniem zbiorczym. 

 
Rozprowadzenie instalacji 

Rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej  
odbywać się będzie za pośrednictwem rur stalowych ze szwem gwintowane 
lekkie wg PN-74200 łączonych przez spawanie.  

Przewody magistralne instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzone 
będą pod sufitem pomieszczeń piwnicznych. Przewody te należy układać ze 
spadkiem 0,3% w kierunku kotłowni umożliwiając w ten sposób spływ wody w 
czasie opróżniania instalacji. Pozostałe przewody należy prowadzić po ścianie. 
Piony c.o. należy instalować miedzy oknami klas i korytarza. Każdy pion 
należy odpowietrzyć przez założenie przewodów odpowietrzających np. firmy 
TACO-HY-VENT z zaworem  stopowym.  
 

W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe z  
podejściem dolnym typ uniwersalny VK firmy BRUGMAN . Grzejniki typu V 
należy podłączyć do instalacji za pośrednictwem zestawu przyłączeniowego 
kątowego do grzejników V MULTIFLEX F ZB firmy OVENTROP. Grzejniki o 
długości 2,0m i powyżej należy podłączyć krzyżowo tzn. zasilanie z jednej 
strony, powrót po stronie przeciwnej grzejnika. Na zaworach 
termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne firmy Oventrop 
które pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym 
poziomie, niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu 
dodatkowych źródeł ciepła. Zawory termostatyczne posiadają również 
możliwość regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania. 
Zaprojektowano Głowica termostatyczna z blokadą  typ UNI-LH f-my 
OVENTROP  w celu zabezpieczenia termostatu przed dewastacją lub kradzieżą.   

Dla obiegu nr 4 w pomieszczeniu łazienki zaprojektowano grzejnik 
łazienkowy drabinkowy firmy INSTAL-PROJEKT. Na podejściu do grzejnika 
należy zamontować zawory odcinające - na zasilaniu zawór termostatyczny 
typ AV6, na powrocie typ Combi_2 firmy Oventrop. 

 
 
Kompensacja wydłużeń termicznych 

Wszystkie rurociągi stalowe prowadzone pod stropem kondygnacji 
przyziemia montować  tak, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń 
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termicznych, ewentualnie za pomocą kompensatorów U-kształtnych.  
 

 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane będzie 

przy pomocy automatycznych odpowietrznikach w najwyższych punktach 
pionów centralnego ogrzewania oraz odpowietrzników manualnych przy 
grzejnikach. 

W najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory 
spustowe ze złączka do węża elastycznego, który w momencie spustu 
czynnika z instalacji należy doprowadzić nad studnię. 

Przewody stalowe prowadzić ze spadkami 0,3% w kierunku 
odwodnienia.  

 

Izolacja rurociągów 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 

Wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć za pomocą otuliny 
termoizolacyjnej z pianki polietylenowej typ Thermaflex FRZ firmy Thermaflex 
o grubości 20mm dla średnic od DN 15 do DN 40 oraz o grubości 25 mm dla 
średnicy DN50. 

 
 

Montaż rurociągów 

Rurociągi prowadzone w piwnicy należy montować do stropu na 
systemowych zawiesiach i podporach firmy Hilti. Odległości pomiędzy 
podporami wg tabeli: 

 
Maksymalne rozstawy podpór wynoszą: 

Średnica nominalna rur  Odstęp pomiędzy podporami 

DN 20, DN 15 1.5 m 
DN 32, DN 25 2.0 m 
DN 50, DN 40 2.5 m 
 DN 80, DN 65 3.0 m 

 

Próba szczelności 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po 
zakończeniu montażu, przed zalaniem jastrychem oraz założeniem izolacji. Na 
czas przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować grzejniki 
zaślepiając podejścia korkiem. 
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Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie 
odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie 
połączenia przewodów  armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie 
podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 
2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 bary. Instalację uważa 
się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie 
wykaże spadku ciśnienia. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy 
przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 
przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym 
obciążeniu. 

 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić 
w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być połączeń przewodów. 
Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronna powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 
którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny 
wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przy przejściu przez przegrody 
ogniowe stosować ognioochronną masę uszczelniającą (pęczniejącą) np. typ 
CP620 lub CP644 firmy Hilti. 

 
3.2. Demontaż istniejącej instalacji c.o. 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Kobylnicy jest budynkiem istniejącym 
modernizowanym dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót  
instalacyjnych należy zdemontować istniejącą instalacje centralnego 
ogrzewania. Do demontażu należy likwidacja istniejących grzejników żeliwnych   
członowych, istniejących przewodów magistralnych i pionów c.o. wraz z 
izolacją i zaworami.   
 

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
 
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do 
tzw. drugiego stopnia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie 
pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią 
nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości  
wykonania powłok malarskich. Całość zgodnie z instrukcją KOR – 3A. 
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INFORMACJA NT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
W trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy przestrzegać 
ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 
- praca na wysokości, 
- zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich – dostawa i montaż, 
- stosowanie materiałów żrących lub cuchnących - chemikaliów        
 niebezpiecznych  grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej, 
- praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia, spawanie), 
- występowanie gorącej wody oraz zgrzewania materiałów. 
W trakcie robót budowlano-instalacyjnych należy przede wszystkim chronić 
głowę i oczy. 
Bezwzględnie używać okularów ochronnych, kasków, rękawic i obuwia z osłoną 
palców. 
Bezwzględnie stosować różnego rodzaju osłony, zabezpieczenia, siatki poziome 
i pionowe, balustrady i odbojnice. 

 
Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, normą DIN 1988, oraz w zgodzie z zasadami BHP i 
ochrony p.poż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
Instalacja  c.o.   

1 Głowica termostatyczna UNI-LD nr kat. 1011475  szt. 4 OVENTROP 

2 Głowica termostatyczna UNI-LH nr kat. 1011465 szt. 97 OVENTROP 

3 Zestaw przyłączeniowy do grzejników V 
MULTIFLEX F ZB (2-r) podw. GZ, kąt. 

szt. 101 OVENTROP 

4 Zestaw montażowy do grzejników Brugman 
podłączanych od dołu (2 wieszaki, 2 rozpórki, 2 
śruby, 2 kołki rozporowe)  

kpl. 101  

5 Zawór powrotny Combi 2 Dn15 kątowy nr kat. 
1091061 

szt. 1 OVENTROP 

6 Zawór termostatyczny typ AV6  kątowy DN15 
1183764 

szt. 1 OVENTROP 

7 Automatyczny zawór odpowietrzający TACO-HY-
VENT z zaworem  stopowym 

szt. 38  

 Grzejniki - firmy  BRUGMAN Uniwersalny (VK)   BRUGMAN 

8 VK 33-500/1440    szt. 1  

9 VK 33-600/1220   szt. 1  

10 VK 33-600/1440    szt. 1  

11 VK 33-600/1760    szt. 6  

12 VK 22-600/1120    szt. 1  

13 VK 22-600/1600    szt. 6  

14 VK 22-600/1760   szt. 8  

15 VK 22-900/800 szt. 1  

16 VK 22-900/1220   szt. 1  

17 VK 21s-500/1040 szt. 5  

18 VK 21s-500/1120   szt. 7  

19 VK 21s-500/1280 szt. 2  

20 VK 21s-500/1200 szt. 5  

21 VK 21s-500/960 szt. 3  

22 VK 21s-500/400  szt. 1  

23 VK 22-500/560    szt. 1  

24 VK 22-500/720    szt. 7  

25 VK 22-500/800    szt. 2  

26 VK 22-500/960    szt. 2  

27 VK 22-500/1040    szt. 1  

28 VK 22-500/1600    szt. 1  

29 VK 22-500/1120 szt. 5  

30 VK 22-500/1200 szt. 8  

31 VK 22-500/1440   szt. 7  
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32 VK 22-500/1600 szt. 12  

33 VK 22-500/1760 szt. 1  

34 VK 22-500/2080 szt. 4  

35 VK 22-300/480 szt. 1  

 Grzejniki łazienkowe - firmy  INSTAL-PROJEKT   INSTAL PROJEKT 

36 Gł-_530/1040 szt. 1  

 Rury stalowe średnie PN-74200    

37 DN 15 m 378  

38 DN 20 m 340  

39 DN 25 m 179  

40 DN 32 m 163  

41 DN 40 m 26  

42 DN 50 m 28  

 
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 20 mm firmy 
Thermaflex    THERMAFLEX 

43 DN 15 m 358  

44 DN 20 m 340  

45 DN 25 m 179  

46 DN 32 m 163  

47 DN 40 m 26  

 
Izolacja Thermaflex FRZ gr. 25 mm firmy 
Thermaflex   THERMAFLEX 

48 DN 50  28 
 


