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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora
- projekt architektury i technologii
- PB wielobranżowy przebudowy II piętra z lipca 2011r
- obowiązujące normy i przepisy do projektowania
- uzgodnienia branżowe

2. Zakres opracowania
Projekt  zawiera  opracowanie  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz 

ciepła technologicznego dla  modernizacji  drugiego piętra  w budynku B Dolnośląskiego 
Centrum  Onkologii  we  Wrocławiu  przy  placu  Hirszfelda  12.  Budynek  posiada  cztery 
kondygnacje  oraz  poddasze  w  większej  części  nieużytkowe  z  wydzielonym 
pomieszczeniem na maszynownię wentylacyjną.

3. Instalacja centralnego ogrzewania
W przebudowywanych pomieszczeniach istnieje instalacja centralnego ogrzewania 

wodnego o parametrach czynnika grzejnego 90/70oC. Źródłem ciepła jest węzeł cieplny 
zlokalizowany  na  kondygnacji  niskiego  parteru.  Węzeł  zasilany  jest  w czynnik  cieplny 
poprzez przyłącze ciepłownicze z sieci miejskiej.
Zapotrzebowanie na ciepło przebudowywanych pomieszczeń zostały wyliczone w oparciu 
o następujące normatywy:
Rozporządzenie  MI  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-EN  ISO  6946:2008  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN  12831:2006  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach.  Metoda  obliczania  
projektowanego obciążenia cieplnego
PN-83/B-03430/Az3:2000  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  
zbiorowego i użyteczności publicznej
Współczynniki przenikania ciepła przegród przyjęto według projektu architektonicznego.
Temperatury  pomieszczeń  przyjęto  według  wytycznych  technologicznych.  W 
pomieszczeniach istnieje możliwość osiągnięcia temperatury większej od obliczeniowej z 
uwagi na to, że powierzchnia grzejników została dobrana z 15% naddatkiem z uwagi na 
zastosowanie  zaworów  termostatycznych.  Dodatkowo  nie  były  brane  pod  uwagę 
dodatkowe zyski ciepła od oświetlenia i osób przebywających w pomieszczeniu.
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Obliczeniowe  zapotrzebowanie  na  ciepło  pomieszczeń  wynosi  Φ=72,78kW. 
Zapotrzebowanie na ciepło liczone bez uwzględnienia izolacji  ścian zewnętrznych oraz 
stropów wynosi 100,26kW.
W związku z tym można zmniejszyć moc zamówioną dla instalacji c.o. o 27,5kW.

Istniejące  grzejniki  z  konwektorami  należy  zdemontować  wraz  z  gałązkami  i 
armaturą (częściowo bez głowic termostatycznych). Nowe gałązki włączyć do istniejących 
pionów z PP-R typ 3. Nowe gałązki wykonać z rur z PP-R typ 3 PN20 stabi Ø20x3,4mm 
łączonych  przez  zgrzewanie  i  prowadzić  ze  spadkiem  w  kierunku  pionów.  Gałązki  
mocować do ściany minimum co 0,6m.  Instalację  projektuje  się  prowadzić w warstwie 
wełny  mineralnej  zaprojektowanej  od  wewnątrz  jako  izolacja  termiczna  ścian 
zewnętrznych. Aby spełnić wymagania wynikające z  Dz.U. 02.75.690 z późn. zmianami 
przewody muszą być ułożone wgłębi wełny mineralnej z przykryciem min. 20mm. 

Gałązki w ścianach wewnętrznych prowadzić w izolacji  z pianki  polietylenowej o 
grubości 6mm.

Instalację należy odpowietrzyć poprzez automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe z 
wyjątkiem jednego likwidowanego pionu, dla odpowietrzenia którego należy wykorzystać 
istniejący odpowietrznik z zaworem odcinającym i zlokalizować go na niższej kondygnacji.

Jako  elementy  grzejne  dobrano  grzejniki  płytowe  higieniczne  wg  PN-EN  442-
1:1999/A1:2005 (bez konwektorów i obudów) zasilane od dołu z wbudowanym zaworem 
termostatycznym oraz drabinkowe wg PN-EN 442-1:1999/A1:2005 w węzłach sanitarnych 
Na gałązkach grzejników drabinkowych  zamontować  zawór  termostatyczny  wg  PN-EN 
215:2005 na  zasilaniu  oraz odcinający na powrocie.  Grzejniki  płytowe z wbudowanym 
zaworem  termostatycznym  należy  zasilić  poprzez  kątowy  podwójny  kurek  kulowy  do 
instalacji  dwururowych.  Do  wbudowanej  wkładki  zaworowej  oraz  zaworów 
termostatycznych  przewiduje  się  zastosowanie  głowic  termostatycznych  zgodnych  z 
typem  wbudowanego  zaworu.  Wszystkie  głowice  muszą  posiadać  zabezpieczenie 
antykradzieżowe.
Grzejniki płytowe należy umieszczać nie niżej niż 12cm nad podłogą. Łazienkowe – oś 
grzejnika 1,2m nad posadzką. Grzejniki drabinkowe zamontować do ściany za pomocą 
typowego  zestawu  montażowego,  natomiast  płytowe  poprzez  zawiesia  zapewniające 
odległość  od  ściany  minimum  6cm  (ze  względu  na  otrzymanie  grzejnika  i  ściany  w 
czystości). Wszystkie gałązki grzejnikowe muszą dochodzić do grzejników ze ściany.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności. W tym celu należy instalację 
napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć oraz zwiększyć ciśnienie do wartości równej 1,5x 
ciśnienia roboczego. Po około 30 minutach ciśnienie może spaść o około 10% co jest 
naturalną reakcją rur z tworzyw sztucznych. Po tym okresie należy zredukować ciśnienie 
w instalacji o połowę i utrzymywać ten stan przez około 90 minut obserwując połączenia 
aby spostrzec ewentualne przecieki.  W  tym czasie  na  skutek  obkurczania się  rur  (po 
redukcji  ciśnienia)  ciśnienie  w  instalacji  lekko  powinno  wzrosnąć,  a  następnie  (jeśli  
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instalacja  jest  szczelna)  ustabilizuje  się  na  nieco  wyższym  poziomie.  Jeżeli  po  90 
minutach ciśnienie nie spadnie, można uznać, że instalacja jest szczelna.
Przejścia przewodów przez ściany oddzieleń pożarowych należy zabezpieczyć ppoż.,  o 
klasie odporności ogniowej EI120,  elastyczną masą uszczelniającą na bazie silikonu w 
kolorze białym i niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m3) zgodnie z instrukcją 
producenta.

Prace związane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku należy wykonać zgodnie z 
"Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru instalacji  grzewczych"  COBRTI INSTAL 
oraz przepisami BHP.

4. Instalacja ciepła technologicznego
W  budynku  należy  wykonać  instalację  ciepła  technologicznego  zasilającą 

nagrzewnice  wentylacyjne  w  wentylatorni  o  parametrach  czynnika  grzejnego  90/70oC. 
Źródłem ciepła jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy.
Moc instalacji c.t., opór obliczeniowy i pojemność wynoszą:
Q=66,5kW ΔP=20,3kPa V=175dm3

Instalację z rur stalowych czarnych średnich ze szwem według PN-EN 10216-2+A2:2009. 
Instalację  należy prowadzić pod stropem ze spadkiem z stronę węzła cieplnego 0,3%. 
Przewody  należy  izolować  cieplnie  zgodnie  z  Dz.U.  02.75.690 z  późn.  zmianami. 
Instalację w całości zaizolować otulinami z wełny mineralnej i współczynniku przewodności 
cieplnej  nie  większym  niż  λ=0,035W/m*K  w płaszczu  z  nieplastyfikowanego  PCV  lub 
zbrojonej folii aluminiowej o grubości według tabeli:

Średnica nominalna 
przewodu

Grubość izolacji
[mm]

25mm 30
32mm 30
40mm 40

W przypadku braku danej grubości izolacji dopuszcza się izolację dwuwarstwową.
Dla pionu prowadzonego w szachcie instalacyjnym grubość izolacji zmniejszyć o 50%.
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane oraz armaturę stosować otuliny o 
grubości 50% mniejszej niż w powyższej tabeli.
Przewiduje  się  zastosowanie  typowych  podwieszeń  przewodów.  Wszystkie  elementy 
mocowania rur ze stali należy wyposażyć we wkładki tłumiące (pasy izolujące). Rozstaw 
wsporników pod przewody ze stali wg tabeli:

Średnica nominalna 
przewodu

Pion* Poziom
[m] [m]

25mm 2,9 2,2
32mm 3,4 2,6
40mm 3,9 3,0

*- nie mniej niż jedna podpora na każdej kondygnacji
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Na zasilaniu nagrzewnic wentylacyjnych przewiduje się montaż zaworów regulacyjnych z 
mieszaczem i siłownikami współpracujących z instalacją automatycznej  regulacji,  filtrów 
siatkowych oraz manometrów i termometrów. Do regulacji hydraulicznej dobrano zawory 
równoważące  o  średnicach  takich  jak  średnica  przewodu (nastawa  zaworu  na 
rozwinięciu).  Dobór  zaworów  równoważących  jest  przykładowy  –  dopuszcza  się 
zastosowanie zaworów innych producentów. Do regulacji wydajności nagrzewnic wodnych 
dobrano zawory mieszające (w dostawie z centralą klimatyzacyjną) (o współczynnikach kV 

według tabeli) z siłownikami.

Lp. Nagrzewnica
kV 

zaworu
Wydajność

pompy
Opór pompy Pompa

Moc 
pompy

- - m3/h m3/h kPa WILO W
1. KN1 4,0 1,16 20,7 Stratos Pico 25/1-6 40
2. KN2 6,3 1,75 20,7 Stratos Pico 30/1-6 40

Dobór pomp jest przykładowy – dopuszcza się zastosowanie pomp innych producentów.
Pompy muszą być elektroniczne o klasie energetycznej A na napięcie 230V.
Pompy należy zamówić z dodatkową fabryczną pokrywą izolacji termicznej.
W instalacji należy montować zawory kulowe.
Instalację należy odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki automatyczne DN15 umieszczone 
w najwyższych punktach instalacji zamontowane na zaworze stopowym.
Kierunki przepływu wody w poszczególnych rurociągach zaznaczyć na płaszczu izolacyjnym 
przy pomocy  strzałek. Przewody  oznakować  zgodnie  z  PN-70/N-01270.03 i  PN-70/N-
01270.07.
Po  wykonaniu  instalację  należy  dwukrotnie  przepłukać  wodą  oraz  poddać  próbie  na 
ciśnienie 6 kg/cm2.
Rurociągi stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie o łącznej 
grubości  90μm.  Przed  przystąpieniem  do  malowania  powierzchnie  stalowe  należy 
oczyścić co najmniej do drugiego stopnia czystości według PN-ISO 8501-1:2008.
Przejścia  przewodów przez ściany i  strop  oddzieleń  pożarowych  należy zabezpieczyć 
ppoż.,  o  klasie  odporności  ogniowej  EI120,  elastyczną  masą  uszczelniającą  na  bazie 
silikonu w kolorze białym i niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m 3) zgodnie z 
instrukcją producenta.

Prace związane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku należy wykonać zgodnie z 
"Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru instalacji  grzewczych"  COBRTI  INSTAL 
oraz przepisami BHP.
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5. Węzeł cieplny
W  związku  ze  zwiększeniem  mocy  potrzebnej  do  zasilenia  nagrzewnic 

wentylacyjnych  przewiduje  się  wymianę  wymiennika  płytowego  w  węźle  cieplnym. 
Ewentualna  konieczność wymiany zaworu  regulacyjnego  obiegu  ciepła  wentylacyjnego 
zostanie  sprawdzona  obliczeniowo  na  etapie  projektu  wykonawczego  opracowanego 
przez właściciela węzła FORTUM w oparciu o umowę z Inwestorem.
Instalację w węźle wykonać z rur stalowych czarnych średnich bez szwu według PN-EN 
10216-2:2002+A2:2009.  Wszystkie przewody muszą mieć izolację przed stratami ciepła 
poprzez izolowanie otulinami o grubości zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z późn. zmianami.
Aktualny  bilans  węzła  cieplnego  wynosi:  QCO=502,8kW;  QhśrCWU=211,45kW; 
QhmaxCWU=422,8kW; QWENT=308,9kW. Projektowane jest zwiększenie mocy QWENT o 66,5kW 
oraz zmniejszenie mocy QCO o 27,5kW.
W  związku ze zmniejszeniem mocy obiegu centralnego ogrzewania nie przewiduje się 
żadnych zmian w węźle cieplnym.
Całkowita moc węzła wzrośnie o 39kW z 1234,5kW do 1273,5kW co stanowi 3% jego 
mocy  i  w  związku  z  tym  nie  przewiduje  się  zmian  w  zakresie  układu  pomiarowego. 
Nastawa  istniejącego  regulatora  hydraulicznego  różnicy  ciśnień  i  przepływu  zostanie 
sprawdzona na etapie projektu wykonawczego.

Prace  związane  z  przebudową  węzła  cieplnego  należy  wykonać  zgodnie  z  
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych" COBRTI INSTAL  
Warszawa 2003, PN-B-02423:1999 oraz przepisami BHP.

6. Wytyczne branżowe
budowlane:
a) wykonać przebicia i obudować projektowane instalacje grzewcze
b) w miejscach montażu grzejników na ścianach zewnętrznych wykonać wzmocnienia pod 

montaż grzejników w rozstawie zgodnym z zawiesiami grzejnika
elektryczne:
a) zasilić pompy obiegowe (230V) oraz siłowniki zaworów regulacyjnych przy 

nagrzewnicach

Uwaga:
Przy montażu instalacji grzewczych przestrzegać miejsc zarezerwowanych dla kanałów 
wentylacji mechanicznej.

Opracował:
mgr inż. Jan Podwórny
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7.   Zestawienie grzejników  
Typ grzejnika LiczbaDług./Liczba el. Wysokość Podłączenie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Płytowe Higieniczne VK
HV 10-600      1  0,72   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 10-600      1  0,88   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 10-600      2  0,96   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 10-600      1  1,76   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-500      2  0,96   m.  0,5  m. dolne  prawe
HV 20-500      1  1,20   m.  0,5  m. dolne  prawe
HV 20-500      1  1,28   m.  0,5  m. dolne  prawe
HV 20-500      2  1,44   m.  0,5  m. dolne  prawe
HV 20-500      1  1,60   m.  0,5  m. dolne  prawe
HV 20-600      2  0,72   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      1  0,88   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      5  0,96   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      3  1,04   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      3  1,12   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      1  1,20   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      1  1,28   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      1  1,44   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      2  1,60   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 20-600      1  1,76   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 30-500      1  1,60   m.  0,5  m. dolne  prawe
HV 30-600      2  0,96   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 30-600      1  1,04   m.  0,6  m. dolne  prawe
HV 30-900      1  1,12   m.  0,9  m. dolne  prawe
HV 30-900      1  1,20   m.  0,9  m. dolne  prawe

Grzejniki łazienkowe     
     1  0,4   m.  1,57  m. DDŁ  
     4  0,5   m.  0,69  m. DDŁ  
     4  0,5   m.  0,91  m. DDŁ  
     3  0,5   m.  1,17  m. DDŁ  
     2  0,5   m.  1,57  m. DDŁ  
     1  0,5   m.  1,75  m. DDŁ  
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