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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy części instalacji centralnego ogrzewania 

w zakresie montażu zaworów z głowicą termostatyczną przy grzejnikach oraz wymiany węzła 

cieplnego wraz z remontem pomieszczenia wymiennikowni dla budynku Przedszkola nr 6 

znajdującego się przy ul. Wolności 11 w Czerwionce - Leszczynach. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

- zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem, 

- archiwalna dokumentacja, 

- inwentaryzacja własna stanu istniejącego, 

- ustawy, rozporządzenia oraz normy związane. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

 

Budynek  Przedszkola nr 6 znajdujący się w Czerwionce-Leszczynach jest obiektem 

wolnostojącym składającym się ze "starej" oraz "nowej" części Przedszkola, które połączone są 

łącznikiem.  

Źródłem ciepła w budynku jest stary, nisko sprawny wymiennik ciepła, który znajduje 

się w pomieszczeniu piwnicznym nowej części Przedszkola. Instalacja centralnego ogrzewania 

wykonana jest z przewodów stalowych, pracująca w układzie otwartym z rozdziałem  dolnym. 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest w złym stanie technicznym. W budynku występują 

głównie grzejniki żeliwne i stalowe typu Favier.  Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest 

w dwóch 140 l zasobnikach CWU przy pomocy dodatkowego wymiennika ciepła. 

 

4. Zakres prowadzenia robót 

W celu wykonania zadania związanego z montażem zaworów z głowicą termostatyczną przy 

grzejnikach, należy wykonać następujące czynności: 

o opróżnić wodę z instalacji, 

o zdemontować kolidującą część osłony grzejnika (gdy występuje), 
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o zdemontować istniejące zawory grzejnikowe zlokalizowane przy wszystkich grzejnikach 

poprzez mechaniczne odcięcie odpowiedniego odcinka istniejącego przewodu. 

Końcówkę obciętej rury należy nagwintować, 

o na przewodzie zasilającym zamontować zawór w kierunku zgodnym ze strzałką 

zamieszczoną na korpusie. Grzejniki żeliwne należy dodatkowo uzbroić w odpowiednie 

korki umożliwiające montaż zaworu, 

o na przewodzie powrotnym zamontować zawór odcinający w kierunku zgodnym ze 

strzałką zamieszczoną na korpusie poprzez mechaniczne odcięcie odpowiedniego 

odcinka istniejącego przewodu. Końcówkę obciętej rury należy nagwintować. 

Dodatkowo grzejniki żeliwne należy uzbroić w odpowiednie korki umożliwiające 

montaż zaworu, 

o na zaworze zamontowanym na przewodzie zasilającym, należy zamontować głowicę 

termostatyczną, 

o napełnić instalację wodą, 

o wykonać próbę szczelności, 

o ustawić nastawy wstępne głowic  i uruchomić instalację, 

o ponownie zamontować osłonę grzejnika w sposób umożliwiający poprawne działanie 

głowicy termostatycznej. 

 

Zawór wraz z głowicą termostatyczną należy zamontować w taki sposób, aby  możliwe było 

poprawne działanie głowicy termostatycznej.  

 

W zakresie wymiany węzła cieplnego i dostosowania pomieszczenia wymiennikowni do 

aktualnych przepisów, należy wykonać niżej wymienione czynności: 

o demontaż istniejącego węzła cieplnego wraz z przewodami, pompami i armaturą do 

punktów określonych na rysunkach, 

o demontaż 2 zasobników ciepłej wody użytkowej i wymiennika ciepła wraz z demontażem 

przewodów zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji do punktów określonych na 

rysunkach, 

o demontaż istniejących wpustów podłogowych wraz z instalacją, 

o montaż węzła cieplnego wraz z niezbędną armaturą zabezpieczającą, 

o montaż zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną armaturą zabezpieczającą, 

o włączenie nowej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej, ciepłej wody użytkowej 

i cyrkulacji do istniejących pionów i przewodów rozprowadzających w budynku zgodnie 

z rysunkami, 
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o wykonanie studni schładzającej, 

o wykonanie nowego wpustu podłogowego w pomieszczeniu wymiennikowni, 

o montaż zlewu technicznego w pomieszczeniu technicznym, 

o wykonanie kanału nawiewnego typu Z, 

o wykonanie kanału wywiewnego z wentylatorem kanałowym. 

 

Roboty instalacyjne związane: 

o przebudowa instalacji hydrantowej po wyburzeniu ściany, 

o roboty zabezpieczające, transport i utylizacja materiałów. 

 

5. Opis zastosowanych rozwiązań w zakresie wymiennikowni 

5.1. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla budynku będzie dwufunkcyjny węzeł cieplny z priorytetem ciepłej wody 

użytkowej, który należy podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz istniejących instalacji 

wewnętrznych zgodnie z załączonymi rysunkami. Projektowany węzeł cieplny składa się 

z wymiennika centralnego ogrzewania o mocy 190 kW i wymiennika ciepłej wody 60 kW. Źródłem 

CWU będzie zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 500l. Urządzenia podłączyć zgodnie 

z załączonym schematem węzła cieplnego.  

Parametry pracy sieci w sezonie grzewczym: 135/75⁰C; poza sezonem grzewczym: 75/50⁰C. 

 

5.2. Zasada działania węzła cieplnego 

a) CO (obieg 1) 

Wymagana temperatura zasilania (mierzona poprzez czujnik temperatury na zasilaniu 

z wymiennika CO) jest obliczana przez regulator w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Im niższa 

temperatura zewnętrzna, tym wyższa wymagana temperatura zasilania. Zawór regulacyjny 

z siłownikiem CO jest otwierany stopniowo, jeżeli temperatura zasilania jest niższa od wymaganej, 

a zamykany w sytuacji odwrotnej. Pompa obiegowa jest załączana na okres zapotrzebowania na 

ogrzewanie lub w celu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego. Ogrzewanie można wyłączyć, gdy 

temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości. 
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b) CWU (obieg 2): 

Jeśli zmierzona temperatura CWU (zmierzona w zasobniku CWU) jest niższa od wymaganej, 

pompa ładująca CWU zostaje załączona. Zawór regulacyjny z siłownikiem CWU jest regulowany w 

celu utrzymania temperatury ładowania (czujnik przy wymiennik CWU). Jeśli mierzona temperatura 

CWU (czujnik nr 1 w zasobniku CWU) osiąga wartość wyższą niż wymagana temperatura CWU, a 

niższa temperatura (czujnik nr 2 w zasobniku CWU) wzrasta powyżej temperatury wyłączającej, 

pompa ładująca CWU zostaje wyłączona. Cyrkulacja będzie się odbywać poprzez zasobnik CWU.  

 

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Czynnik grzewczy po wymienniku ciepła przepływa do rozdzielacza, a następnie do istniejących 

przewodów instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z załączonymi rysunkami. Rozdzielacz 

(zasilający i powrotny) należy zamontować na ścianie pomieszczenia zgodnie z rysunkami. 

 

Przewidziano 2 obwody grzewcze obsługujące kolejno: 

1. Obieg grzewczy 1 - zasilanie nowej części przedszkola, 

2. Obieg grzewczy 2 - zasilanie starej części przedszkola, 

 

Belka rozdzielacza powinna posiadać odejścia dostosowane do średnicy przewodu 

zasilającego obieg grzewczy. Dodatkowo na każdym obiegu należy zamontować: zawór odcinający, 

manometr, termometr. Na belce rozdzielacza o średnicy DN100 należy zamontować automatyczny 

zawór odpowietrzający oraz zawór spustowy. 

Wszystkie przewody rozprowadzające, prowadzić  na powierzchni ścian i pod stropem 

pomieszczeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przewody 

należy przymocować poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. 

Parametry pracy instalacji CO: 90/70⁰C. 

 

 5.2.1.     Regulacja instalacji centralnego ogrzewania 

W celu podniesienia sprawności  instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować 

grzejnikowe zawory wraz z głowicami termostatycznymi z czujnikiem gazowym o współczynniku 

proporcjonalności 1 K.  Zawory termostatyczne należy zamontować na wszystkich istniejących 

grzejnikach zgodnie z załączonymi rysunkami. 

W pomieszczeniu wymiennikowni należy zamontować zawory równoważące w punktach 

określonych na załączonych rysunkach, zgodnie z poniższą tabelą: 
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Tab. 1 Zawory równoważące 

Punkt włączenia 
Zawór równoważący 

na zasilaniu i powrocie 

P1 Kvs = 4,0 m
3
/h, DN 25 

P2 Kvs = 4,0 m
3
/h, DN 25 

P3 Kvs = 1,6 m
3
/h, DN 15 

P4 Kvs = 6,3 m
3
/h, DN 32 

Pp1 Kvs = 6,3 m
3
/h, DN 32 

Pp2 Kvs = 40,0 m
3
/h DN 50 

Pp3 Kvs = 40,0 m
3
/h, DN 50 

Pp4 Kvs = 6,3 m
3
/h, DN 32 

 

Po montażu zaworów równoważących należy wykonać pomiary ciśnienia i przepływu instalacji 

i dokonać stosownych regulacji. 

Po wykonaniu montażu instalacji wykonać próby szczelności zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”   

 

5.4. Instalacja wody zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej  

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu wody 

o pojemności 500 l, który będzie zasilany bezpośrednio z węzła cieplnego. Projektowaną instalację 

wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur stalowych łączonych poprzez spawanie, które 

należy włączyć do istniejącej instalacji wody zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej wody użytkowej zgodnie 

z załączonymi rysunkami. Praca instalacji będzie wspomagana poprzez działanie pompy ładującej  

zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz pompę cyrkulacyjną.  Wszystkie przewody rozprowadzające, 

należy prowadzić  na powierzchni ścian i pod stropem pomieszczeń. Przewody prowadzone na 

powierzchni ściany przymocować poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. Podejście 

pod zlew techniczny zakończyć zaworami odcinającymi („mini”). Połączenia pomiędzy zaworami 

odcinającymi, a bateriami wykonać za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym.  

Parametry pracy instalacji CWU: 60/10⁰C. 

Po wykonaniu montażu instalacji wykonać próby szczelności zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.” 
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5.5. Izolacja cieplna przewodów 

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cyrkulacyjnej i ciepłej 

wody użytkowej należy izolować termicznie pianką poliuretanową o współczynniku 

λ = 0,035 W/m
2K, grubością zgodną z poniższą tabelą: 

 

Tab. 2 Wymagane grubości izolacji 

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
Równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 
Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
50%wymagań 1-3 

 

5.6. Pomieszczenie wymiennikowni 

 

Wymiennik ciepła zlokalizowany będzie w narożnym pomieszczeniu piwnicznym zgodnie 

z załączonymi rysunkami. Pomieszczenie to nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi.  

 Nawiew powietrza do pomieszczenia będzie realizowany poprzez kanał nawiewny typu „Z” 

o wymiarach 300x200mm, w którym na przejściu przez ścianę należy zamontować klapę 

przeciwpożarową z topikiem. Kanał należy wyprowadzić na zewnętrz budynku zgodnie z rysunkiem 

nr S1. Wylot z kanału nawiewnego do pomieszczenia węzła należy zlokalizować na wysokości 

mniejszej niż 0,5 m od poziomu podłogi. Otwór wlotowy i wylotowy wentylacji nawiewnej, 

zabezpieczyć siatką metalową, a kanały i kształtki zaizolować termicznie. 

Wywiew powietrza z pomieszczenia wymiennikowni należy zrealizować poprzez wentylator 

kanałowy, kanały wentylacyjne i wyrzutnię ścienną  zgodnie z rysunkiem nr S1. Kratkę wywiewną w 

pomieszczeniu węzła należy zlokalizować możliwie najbliżej stropu.  

W pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studnię schładzającą o średnicy 500 mm 

i wysokości 1200 mm. Odwodnienie ze studni schładzającej należy odprowadzić do istniejącego 

pionu kanalizacji sanitarnej przewodem  o średnicy ɸ 110 mm odpornym na wysoką temperaturę. 

W pomieszczeniu wymiennikowni należy również wykonać dodatkowy wpust podłogowy zgodnie 

z rysunkami.  

Występujący w pomieszczeniu technicznym i wymiennikowni wpust podłogowy wymienić wraz 

z instalacją zgodnie z rysunkiem nr S3. W pomieszczeniu technicznym należy zabudować zlew 
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wyposażony w zawór czerpalny z końcówką do węża. Odprowadzenie ścieków ze zlewu należy 

włączyć do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. 

 

6. Zestawienie podstawowych materiałów  

Tab. 3  Zestawienie materiałów 

 

LP. MATERIAŁ ILOŚĆ 

1 Zawór z głowicą termostatyczną DN 15 110 szt. 

2 Zawór z głowicą termostatyczną DN 20 1 szt. 

3 Zawór grzejnikowy powrotny DN 15 110 szt. 

4 Zawór grzejnikowy powrotny DN 20 1 szt. 

5 Głowice termostatyczne P-1K 111 szt. 

6 Korki grzejnikowe  184 szt. 

7 Węzeł cieplny 1 szt. 

9 Rozdzielacz zasilający (2 wejścia) 1 szt. 

10 Rozdzielacz powrotny (2 wejścia) 1 szt. 

11 Przewód stalowy DN 65 10 m 

12 Przewód stalowy DN 50 78 m 

13 Przewód stalowy DN 40 7 m 

14 Przewód stalowy DN 32 34 m 

15 Przewód stalowy DN 25 18 m 

16 Przewód stalowy DN 20 1 m 

17 Przewód stalowy DN 15 2 m 

18 Przewód kanalizacyjny 14 m 

19 Zlew techniczny 1 szt. 

20 Krąg betonowy d = 500 mm 4 szt. 

21  Krata WEMA 500x300 mm 1 szt. 

22 Wentylator kanałowy 1 szt. 

23 Przewód stalowy, ocynkowany, prostokątny (wentylacyjny) 5  m
2
 

24 Czerpnia ścienna powietrza 1 szt. 

25 Kratka nawiewna 1 szt. 

26 Klapa ppoż.  1 szt. 

27 Przewód stalowy, ocynkowany, okrągły (wentylacyjny) 3 m
2
 

28 Wyrzutnia ścienna powietrza 1 szt. 

29 Kratka wywiewna 1 szt. 

30  Wpust podłogowy 2 szt. 
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7. Wytyczne branżowe 

7.1. Branża elektryczna 

Doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń wchodzących w skład węzła 

cieplnego. Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed 

możliwością porażenia prądem obsługi lub osób postronnych.  

Kompaktowy węzeł cieplny posiada własną skrzynkę elektryczną oraz wewnętrzne połączenia. 

Energię elektryczną należy doprowadzić do skrzynki węzła z wykorzystaniem istniejącego zasilania 

na obiekcie. 

Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędne wyposażenie w automatykę i okablowanie 

AKPiA.  

 

7.2. Branża wodno-kanalizacyjna 

W pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać studnię schładzającą o średnicy 500 mm 

i wysokości 1200 mm. Odwodnienie ze studni schładzającej należy odprowadzić do istniejącej 

instalacji kanalizacji. Występujący w pomieszczeniu technicznym wpust podłogowy wymienić, 

drożność instalacji podposadzkowej sprawdzić i w razie potrzeby wymienić po uzgodnieniu 

z użytkownikiem. Należy wykonać dodatkowy wpust podłogowy w pomieszczeniu wymiennikowni 

zgodnie z rysunkami. 

W pomieszczeniu technicznym należy zamontować zlew z zaworem czerpalnym. 

Odprowadzenie ścieków ze zlewu należy włączyć do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. 

 

8. Prace budowlane 

W pomieszczeniu wymiennikowni należy wykonać następujące prace budowlane: 

- Wymienić istniejąca stolarkę okienną na nową PCV o współczynniku przenikania ciepła 

U ≤ 1,1 W/m
2
K, 

- Zamontować drzwi stalowe do pomieszczenia technicznego o wymiarach: 0,8 m x 2,0 m, 

- Należy dokonać rozbiórki istniejącej ścianki działowej gr. 12 cm wraz z drzwiami (zgodnie  

z rysunkiem nr B1) rozbiórkę wykonać sposobem ręcznym z użyciem elektronarzędzi – 

zachować zasady BHP przy wykonywaniu tego rodzaju prac. 

- Należy uszczelnić miejsca przejścia instalacji przez przegrody budowlane,  
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- Ściany i strop należy gładko otynkować i pomalować na jasny kolor powłokami malarskimi 

chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. Ścianę wewnętrzną oddzielającą pomieszczenie węzła od 

pralni  należy ocieplić wełną mineralną gr. 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie 

większym niż λ = 0,042 W/mK. 

- należy dokonać rozbiórki istniejącej posadzki cementowej w pomieszczeniu wymiennikowni  

i wykonać nową posadzkę cementową gr. min 6 cm na warstwie folii PCV gr. 0,4 mm oraz 

izolacji cieplnej z płyt styropianowych. Podłoga powinna być wykonana ze spadkiem min. 1% w 

kierunku studni schładzającej oraz wpustu podłogowego. Posadzkę zagruntować i pomalować 

farbą wodoodporną. 

 

Ponadto należy wykonać prace  remontowe i  wykończeniowe w projektowanym 

pomieszczeniu węzła: 

- wykonanie nowego tynku cementowo – wapiennego na ścianach istniejących i stropie, 

- zagruntowanie nowej posadzki, 

- zagruntowanie ścian i sufitu pomieszczenia węzła, 

- malowanie ścian i sufitu pomieszczenia węzła, 

 

 

II. UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz aktami i normami 

prawnymi. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie aprobaty  

i certyfikaty techniczne. 

Wszelkie roboty związane z licznikiem ciepła leżą po stronie dostawcy ciepła. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem. 

W przypadku napotkania w trakcie robót trudności w interpretacji projektu należy  

je  niezwłocznie zgłosić kierownikowi budowy oraz projektantowi celem wyjaśnienia. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. 

Przejścia instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności 

odpowiadającej danej przegrodzie. 

 
























































