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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 dla budynku 

OSP Bełk znajdującego się przy ul. Palowickiej 7 w Czerwionce - Leszczynach w ramach zadania: 

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk". 

 

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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku jest obiektem wolnostojącym, parterowym. 

Źródłem ciepła w budynku jest kocioł węglowy znajdujący się w pomieszczeniu 1.9 zgodnie 

z rysunkiem nr S1. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z przewodów 

stalowych. Jej działanie opiera się na zastosowaniu boczno zasilanych grzejników: żeliwnych, 

stalowych typu "favier", stalowych rurowych i płytowych. Część grzejników jest wyposażona w 

zawory kulowe. Grzejniki zostały częściowo obudowane, co uniemożliwia prawidłową pracę 

układu regulacji termostatycznej.  

 

4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

 

W celu podniesienia sprawności  instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować przed 

każdym grzejnikiem zawór wraz z głowicą termostatyczną P-1 K. W/w armaturę  należy 

zamontować na przewodzie zasilającym. Na przewodzie powrotnym - zawór odcinający z funkcją 

napełniania i opróżniania.  Zawory należy zamontować przy grzejnikach wykazanych na rysunku 

nr S1.    
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4.1.  Zakres prowadzenia robót 

 

W celu wykonania zadania należy wykonać następujące czynności: 

o opróżnić wodę z instalacji, 

o zdemontować kolidującą część osłony grzejnika (gdy występuje), 

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 należy 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 należy 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. 

 

 

4.2. Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia robót 

 

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

poprawne działanie głowicy termostatycznej.  

Obudowy grzejników występują w obiekcie głównie na korytarzach oraz salach zajęć. 
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4.3. Zestawienie podstawowych materiałów 

Tab. 1. Zestawienie materiałów 

 

LP. MATERIAŁ ILOŚĆ 

1 Zawór z głowicą termostatyczną DN 15 11 szt. 

2 Zawór z głowicą termostatyczną DN 20 2 szt. 

3 Zawór grzejnikowy powrotny DN 15 11 szt. 

4 Zawór grzejnikowy powrotny DN 20 2 szt. 

5 Głowice termostatyczne P-1K 13 szt. 

6 Korki grzejnikowe  20 szt. 

 

 

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 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. 
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