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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ, 
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W 

GOGOLINIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ DZ. NR 164/2 K.M.3 143 K.M. 2 
 

1.  Podstawa opracowania 

– Zlecenie Inwestora 
– P.T. architektoniczno-budowlany 
– Obowiązujące przepisy i normatywy 

 

2.  Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnętrzne instalacje 
• centralnego ogrzewania  
• wody zimnej i ciepłej 
• kanalizacji sanitarnej 
• gazu 

 
3.   Dane ogólne 

Rozpatrywanym obiektem jest projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny 
zlokalizowany w Gogolinie przy ul. Konopnickiej dz. Nr 164/2 k.m.3 143 k.m. 2. 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kotłownia gazowa o mocy 60kW. 
 
4.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania 
ciepła wg PN-EN 12831: 2006 dla III strefy klimatycznej [tz=-20oC] wg PN- 82/B-2403. 
Temperaturę ogrzewanych pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-2402, a nieogrzewanych wg PN-
82/B-2403. 
 

4.1 Elementy grzejne 

W pomieszczeniach  uŜytkowych przewidziano zamontowanie grzejników płytowych grzejników 
łazienkowych firmy PURMO lub równowaŜne, charakteryzujących się małą pojemnością wodną 
(niska bezwładność cieplna układu C.O.), duŜą wydajnością cieplną przy małych gabarytach i 
estetycznym wyglądem. Grzejniki te zasilane są od dołu, poprzez zespół zaworowy odcinający 
zainstalowany pod grzejnikiem. Grzejniki fabrycznie wyposaŜone są we wkładki zaworowe z 
nastawą wstępną typu Oventrop, na których naleŜy zainstalować głowice termostatyczne.  

W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe firmy PURMO lub 
równowaŜne. Grzejniki te naleŜy wyposaŜyć w zawory termostatyczne firmy Danfoss i zawory 
odcinające. 

MontaŜ grzejników i nastawy regulacyjne na zworach termostatycznych naleŜy wykonać 
zgodnie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji oraz z wytycznymi w/w producentów. 
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4.2 Instalacja C.O. 

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku została zaprojektowana w systemie wodnym 
dwururowym zamkniętym, o parametrach wody grzewczej 70/50°C .Instalacja zabezpieczona 
zostanie przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa zainstalowanym w 
kotłowni.  

Przewody instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać z rur typu TECEflex 
wielowarstwowych firmy TECE. Instalacja grzewcza będzie się składać z dwóch pionów 
grzewczych zasilających odpowiednie strefy grzewcze (mieszkania na poszczególnych 
kondygnacjach).  

Na kaŜdym przyłączu mieszkaniowym dla instalacji grzewczej przewidziano licznik ciepła oraz 
zawór regulacyjny typu ASV-I firmy Danfoss.  

Rozprowadzenie przewodów wykonane będzie w posadzce pod stropem parteru. Piony naleŜy 
poprowadzić pomieszczeniach technicznych. Przewody rozprowadzające instalacji C.O. naleŜy 
prowadzić w warstwie wyrównawczej posadzki.  

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy naleŜy wykonać w tulejach ochronnych.  
 
4.3 Odpowietrzenie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki, w które wyposaŜone są 
grzejniki oraz odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach wraz z zaworem 
odcinającym umoŜliwiającym odcięcie odpowietrznika w przypadku jego awarii.  

 
4.4 Spust wody z instalacji 

W najniŜszym punkcie instalacji w pomieszczeniu kotłowni na sieci rozprowadzającej 
zamontować kulowe zawory spustowe DN15.  

 
4.5 Armatura odcinająca i regulacyjna  

Grzejniki płytowe zasilane są od dołu, poprzez zespół zaworowy odcinający zainstalowany pod 
grzejnikiem. Grzejniki fabrycznie wyposaŜone są we wkładki zaworowe z nastawą wstępną typu 
Oventrop, na których naleŜy zainstalować głowice termostatyczne.  

Na grzejnikach łazienkowych naleŜy zamontować na zasilaniu zawory termostatyczne ze 
wstępną nastawą typu RA-N firmy Danfoss a na powrocie zawory odcinające.  

Na podejściach do mieszkań na przewodzie zasilającym naleŜy zamontować kulowe zawory 
odcinające a na przewodzie powrotnym zawory regulacyjne typu ASV-I firmy Danfoss 

 
4.6 Izolacja przewodów  

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy i garaŜu naleŜy zaizolować 
bardzo starannie otuliną termoizolacyjną typu Thermaflex lub Steinonorm z wielowarstwową  
warstwą ochronną AluStock. Piony i przewody prowadzone w posadzkach naleŜy zaizolować 
otuliną termoizolacyjną typu Thermaflex. 
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5.  Kotłownia gazowa: 

Projektuje się kotłownię wodną gazowa z kotłem kondensacyjnym o mocy 60kW, która 
będzie pracowała na potrzeby centralnego ogrzewania.  
Kocioł będzie pracować przy zmiennych parametrach wody w funkcji zmian temperatury 
zewnętrznej dla potrzeb centralnego ogrzewania. 

Kotłownię zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. 
Do wentylacji pomieszczenia kotłowni zaprojektowano kanał wywiewny Ø160mm 
umieszczony pod stropem pomieszczenia. 
 

6.  Kocioł: 

Jako źródła ciepła zaprojektowano kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200W o 
mocy 60kW firmy Viessmann lub równowaŜny. Dobrany kocioł pokrywa w całości potrzeby 
cieplne centralnego ogrzewania. 

 
1.1 Zabezpieczenie układu grzewczego (NW) 

Zabezpieczenie instalacji zaprojektowano naczyniem wzbiorczym przeponowym wg 
obowiązującej normy PN-B-02414 „Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.  

 
1.2 Zawory bezpieczeństwa kotłów (ZB1) 

 
Zawory bezpieczeństwa naleŜy zamontować na kotle na króćcu dla grupy 

bezpieczeństwa przy ustawionym ciśnieniu otwarcia 3,0bar.  
 

6.3 Uzupełnianie zładu 

Do pomieszczenia kotłowni doprowadzono przewód zimnej wody z projektowanej 
instalacji wodociągowej. Przy zaworze odcinającym naleŜy zamontować filtr siatkowy F2. 

Zład instalacji grzewczej napełniany będzie przez połączenie elastyczne łączące zawór 
ze złączką do węŜa DN20 z zaworem do automatycznego napełniania instalacji grzewczej typ 
2128 DN20 firmy SYR, zamontowanym na rozdzielaczu powrotu. Po zakończeniu procesu 
napełniania połączenie elastyczne naleŜy bezwzględnie zdemontować. 
 

6.4. Układ powietrzno-spalinowy 

Do odprowadzania spalin zaprojektowano komin typu „LAS” 80/125mm 
 

6.5. Instalacja gazu 

Instalację gazową doprowadzającą gaz do projektowanego kotła poprowadzić od szafki 
gazowej. Przewody instalacji gazowej wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym. 
Na przewodzie przy urządzeniu naleŜy zamontować zawór odcinający. Przyłączenie kotła 
wykonać zgodnie z DTR kotła. Na ścianie budynku naleŜy zamontować szafkę na zawór 
główny wraz z gazomierzem. 

Przewody prowadzić po tynku i zamocować za pomocą obejm stalowych. Przy 
przejściach przewodów przez ściany naleŜy je prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych 
materiałem elastycznym niepowodującym korozji rur. 
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Instalację po wykonaniu poddać próbie ciśnieniowej i odbiorowi zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych. 

Instalację zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować w kolorze Ŝółtym. 
 

6.6. Rury i armatura  

W instalacji technologicznej w obrębie kotłowni dla przewodów wody grzewczej 
stosować rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200. 

Dla instalacji wody zimnej stosować rury ze szwem, obustronnie ocynkowane z 
końcówkami gwintowanymi wg PN-H-74200. 

Na rurociągach stosować armaturę odcinającą kulową o połączeniach kołnierzowych i 
gwintowanych. 

 
6.7. Izolacja cieplna  

Izolację cieplną wykonać zgodnie z PN-B-02421 z dowolnego materiału spełniającego 
wymogi w/w normy oraz posiadające atesty.  

 
7. Pomiar zuŜycia ciepła 

Pomiar zuŜycia ciepła przewiduje się w węzłach rozdzielczo pomiarowych indywidualnie dla 
kaŜdego odbiorcy. Proponuję się zastosowanie systemu opomiarowania mieszkań z moŜliwością 
zdalnego odczytu typu V data III firmy TECHEM.  
 

8. Instalacja wody zimnej 

Projektowany budynek mieszkalny składa się z 3 kondygnacji nadziemnych. Przyłącze wody do 
budynku przewidziano z miejskiej sieci wodociągowej. Woda zimna wprowadzona jest do pomieszczenia 
kotłowni gdzie znajduje się wodomierz główny dla budynku i zawór antyskaŜeniowy . Na poszczególnych 
kondygnacjach, na instalacji do poszczególnych mieszkań przewidziano liczniki do pomiaru zuŜycia wody 
przez kaŜde mieszkanie.  

 
Instalację wody zimnej projektuje się z rur typu TECE wielowarstwowej. Przewody 

doprowadzające wodę zimną naleŜy prowadzić: 
– W warstwie wyrównawczej posadzki i pod stropem parteru 
– Po ścianie pod tynkiem lub w warstwie wyrównawczej posadzki  
– Podejścia do punktów poboru - po ścianie pod tynkiem lub miękkimi przewodami 
od dołu. 

Przewody wody zimnej naleŜy montować poniŜej przewodów c.w.u.. 
Średnice poszczególnych działek dobrano wg normatywnego wypływu wody, który przyjęto 

zgodnie z Polską Normą „Instalacje wodociągowe” PN-90/B-01706. 
 

Jako punkty poboru zaprojektowano: 
*  baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe 
*  zawory odcinające do płuczek ustępowych,  
*  zawory odcinające do pralek 

Trasę prowadzenia poziomów, średnice oraz rozmieszczenie pionów pokazano w części 
rysunkowej. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budowlane - ściany i stropy naleŜy wykonać w 
tulejach ochronnych. Na pionach i na podejściach do mieszkań naleŜy zamontować zawory 
odcinające. 

Przed przystąpieniem do eksploatacji naleŜy wykonać próbę szczelności instalacji. Po 
przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację naleŜy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montaŜowych. 

Przy układaniu przewodów pionowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe 
mocowanie przewodów. Przy układaniu pod tynkiem rury powinny być owinięte elastyczną 
otuliną. 

Do mocowania rur powinny być uŜywane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych. W 
przypadku stosowania uchwytów stalowych, pomiędzy obejmą stalową, a przewodem naleŜy 
umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. 
Niedopuszczalne jest mocowanie przewodów za pomocą haków stalowych. 

Przewody wody zimnej zaizolować antykondensacyjnie izolacją typu Thermaflex. 
 
Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie podłączenia projektowanego budynku wynosi 0,35MPa wg 

informacji telefonicznej od Mirosław Mijal z dnia 23.08.2016r. 
 
8.1 Zapotrzebowanie wody 

Zapotrzebowanie wody dla budynku obliczono przyjmując normę zuŜycia wody q=160dm³/Md. Ilość 
mieszkańców dla budynku wynosi 100 osób. 

 
Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi  

Qśrd=100×160=16000dm³/d 
Qmax=16000×1,5=24000dm³/d 

Qhmax=24000×1,6/24=1600dm³/h=1,6m³/h 
 

Dla zwymiarowania instalacji i doboru wodomierza obliczono rozbiór wody wg normy PN92/B-
01706: Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla budynku wynosi: 

 

  Woda zimna  Woda ciepła Woda ogólna 
Umywalka 30szt.  qn=0,07l/s qn=0,07l/s ∑qn=4,2l/s 

Zlewozmywak 30szt qn=0,07l/s qn=0,07l/s ∑qn=4,2l/s 

Natrysk 30szt qn=0,15l/s qn=0,15l/s ∑qn=9,0l/s 
WC 30szt qn=0,13l/s – ∑qn=3,9l/s 

Pralka 30szt qn=0,25l/s – ∑qn=7,5l/s 

    ∑qn=28,8l/s 

 

Zapotrzebowanie sekundowe wody ogólnej dla budynku wynosi: 

q=1,7 (∑qn)0,21-0.7 

q=1,7 (28,8)0,21-0.7 

q=2,74l/s 
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9. Instalacja ciepłej wody  

Źródłem zasilania w ciepłą wodę będą indywidualne pojemnościowe podgrzewacze 
elektryczne zamontowane nad drzwiami łazienki w kaŜdym mieszkaniu. Przewody wody 
ciepłej projektuje się z rur typu TECE wielowarstwowej. 

Trasę prowadzenia poziomów i średnice pokazano w części rysunkowej. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane - ściany i stropy naleŜy wykonać w 

tulejach ochronnych. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji naleŜy wykonać próbę szczelności instalacji. Po 

przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację naleŜy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montaŜowych. Instalację ciepłej wody naleŜy poddać dwukrotnej próbie 
szczelności. Po przeprowadzeniu próby szczelności podwyŜszonym ciśnieniem wody zimnej, 
instalację naleŜy wypełnić wodą o temp.55°C i ciśnieniu 0,6MPa. Badanie naleŜy prowadzić 
w czasie nie krótszym niŜ 30min. od napełnienia ciepłą wodą. Instalację uwaŜa się za 
szczelną, jeśli w ciągu 20min. trwania próby manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia. 

Przy układaniu przewodów pionowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe 
mocowanie przewodów. Rury naleŜy układać wykorzystując kompensację naturalną, 
kompensatory i właściwe rozmieszczenie punków stałych. KaŜdemu odcinkowi rur naleŜy 
umoŜliwić rozszerzanie się bez ograniczeń tak, aby odkształcenia nie działały na zbyt krótki 
odcinek przewodu. Przy układaniu pod tynkiem rury powinny być owinięte elastyczną otuliną, 
celem umoŜliwienia im termicznych wydłuŜeń. 

Do mocowania rur powinny być uŜywane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych. W 
przypadku stosowania uchwytów stalowych, pomiędzy obejmą stalową, a przewodem naleŜy 
umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. 
Niedopuszczalne jest mocowanie przewodów za pomocą haków stalowych. 

Przewody wody ciepłej zaizolować izolacją typu Thermaflex o grubości do średnicy rury 
20 mm-9mm, powyŜej 13 mm, a 50 mm-20mm. 

 
10. Dobór wodomierza głównego 

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi q=2,74l/s=9,86m³/h. Do pomiaru poboru wody z sieci 
przewidziano wodomierz typ JS16 DN40mm. Wodomierz wraz z zaworami odcinającymi 
naleŜy zamontować w pomieszczeniu kotłowni na parterze. MontaŜ wodomierza wykonać 
zgodnie z PN-ISO 4064-2+Ad1 „Wodomierze do wody zimnej. Wymagania instalacyjne.”  

Zgodnie z normą PN-B-01706/Az1 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
(Zmiana Az1)” za drugą zasuwą naleŜy przewidzieć zamontowanie zaworu antyskaŜeniowego 
typu EA291NF DN50 firmy Danfoss. 

Pomieszczenie wodomierza musi mieć zapewnioną dodatnią temperaturę zabezpieczającą 
przed przemarzaniem oraz odwodnienie pomieszczenia poprzez zainstalowanie w pomieszczeniu 
kratki ściekowej podłączonej do pionu kanalizacyjnego za pośrednictwem pompy do 
przepompowywania ścieków.  

KaŜde mieszkanie będzie miało oddzielny wodomierz -. licznik - umieszczony w 
pomieszczeniu technicznym na danej kondygnacji - osobny licznik do pomiaru wody zimnej.  

 
11. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki z przyborów w budynku odprowadzane będą rurami kanalizacyjnymi, kielichowymi z 
PVC do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  
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Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą w posadzce parteru. Piony kanalizacyjne 
montować w bruzdach ściennych i u podstawy wyposaŜyć w rewizje, a zakończyć rurami 
wywiewnymi na dachu. 

Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem naleŜy prowadzić: 
*  po ścianie w bruzdach 

Kanalizację sanitarną w budynku naleŜy układać przed innymi instalacjami (centralnym 
ogrzewaniem i wodą zimną), celem wyeliminowania kolizji.  

Przejścia przewodów przez stropy i ściany nośne prowadzić w rurach ochronnych, a 
przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić masą plastyczną niedziałającą korozyjnie na rurę. 

W pomieszczeniu wodomierza głównego oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego 
przewidziano studzienki wraz z pompą do przepompowywania ścieków do kanalizacji 
sanitarnej. 
 

12. Instalacja wentylacji 

12.1 Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych 

Przepisy prawne obowiązujące dla wentylacji budynków mieszkalnych: 

a) „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 
2002r); 

b) Nory stosowane w wentylacji: 

– PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania 

– PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
– PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
– PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
 

Zgodnie z powyŜszymi przepisami, strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku 
mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń 
pomocniczych. 

Strumienie te powinny wynosić co najmniej: 
– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposaŜonej w kuchenkę elektryczną: 
a). w mieszkaniu do 3 osób - 30m3/h 
b). w mieszkaniu dla więcej niŜ 3 osób - 50m3/h 
– w kuchni bez okna zewnętrznego wyposaŜonej w kuchnię elektryczną - 50m3/h 
– w łazience (z WC lub bez) - 50m3/h 
– w wydzielonym WC - 30m3/h 

 

12.2 Opis przyjętych rozwiązań wentylacji pomieszczeń 

Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie odbywał się poprzez 
higrosterowalne nawiewniki okienne . Wywiew powietrza będzie się odbywał po przez kratki 
wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience dla kaŜdego z mieszkań. 
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12.3 Wentylacja pomieszczeń technicznych 

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest na parterze. Wywiew powietrza będzie się 
odbywał kominem grawitacyjnym, a nawiew powietrza kratką w drzwiach zewnętrznych. 

Pomieszczenia techniczne, zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze. Zgodnie z 
załoŜeniami pomieszczenie wentylowane będzie poprzez  wentylację naturalną.  
 

13. Uwagi końcowe 

1.  Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z DZ.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. „W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

2.  Instalację centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania „ zeszyt nr 
2 i „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6. 

3.  Instalację wentylacyjną wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5. 

4.  Prace montaŜowe przy budowie instalacji naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcjami 
producentów zastosowanych rodzajów rur oraz obowiązującymi przepisami wykonania i 
odbioru. 

5.  Prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczegółowych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.  Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
7.  Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura muszą odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać waŜne decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.  W sprawach wątpliwych wykorzystać nadzór autorski. 
 


