
Kluczbork 2009.12

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego, wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania pomieszczeń, lokalnej kotłowni grzewczej oraz instalacji gazowej w 

projektowanym budynku strażnicy OSP lokalizowanym w Ligocie Prószkowskiej gm. 

Prószków na działce nr 521/1 należącej do UMiG Prószków.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany, wykonawczy instalacji centralnego

ogrzewania z kotłownią i instalację gazową. Zakresem opracowania objęto budowę 

instalacji c.o. lokalnej kotłowni grzewczej oraz gazowej zasilającej kocioł grzewczy w 

paliwo gazowe.

2. Podstawa opracowania
Za podstawę do sporządzenia projektu przyjęto:

- umowę o dzieło z Biurem Projektów Budownictwa Ogólnego „PROJEKTBUD” mgr 

inż. Maciej Osada Kluczbork,

- plan zagospodarowania terenu - odrębne opracowanie projektowe,

- projekt konstrukcji i architektury budynku,

- rozporządzenie MI z 2002.04.12 w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 z 2002 r poz 690),

- rozporządzenie MPiPS z dnia 1997.09.26 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. Nr 129 z 1997 poz 844),

- obwieszczenia MPiPS z dnia 1995-05-17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

rozporządzenia MPiPS z dnia 2002-11-29 w sprawie najwyższych, dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, (Dz. Ust. 

RP Nr 217 z 2002-12-18),

- przepisy, normy i normatywy projektowania branżowego.

3.Szczegółowy opis rozwiązań projektowych
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania budynku oparto o wymagania 

zawarte w PN-EN ISO 6946: 1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, PN-B-03406: 

1994 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3, PN-
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B-02025: 2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”, PN-B-03430:1983 „Wentylacja 

w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”, PN-

B-03430:1983/Az3: 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”, PN-B-02402: 1982 

„Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”, PN-B-02403: 

1982 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, PN-B-02414:1999 

„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”, PN-

B-02420:1991  „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.”, PN-B-02421: 2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.”, PN-C-04607:1993 „Woda w 

instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, „Wytyczne 

Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania” wyd. COBRTI

„INSTAL” Warszawa 1995 r. oraz „Wewnętrzne Instalacje Wodociągowe, Ogrzewcze i

Gazowe z Rur Miedzianych. Wytyczne Stosowania i Projektowania” wyd. COBRTI 

„INSTAL” Warszawa 1996 r.

W związku z przewidywaną, wieloraką funkcją projektowanego budynku strażnicy 

OSP, projektuje się zróżnicowaną, wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania jej 

pomieszczeń.

Zadaniem instalacji będzie utrzymywanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń,

podgrzewanie masy powietrza wentylacyjnego w wentylacji naturalnej oraz 

podgrzewanie

ciepłej wody użytkowej w wymienniku pojemnościowym. W skład instalacji wchodzić 

będzie lokalna kotłownia grzewcza zasilana gazem płynnym propan-butan czerpanym 

z lokalnego zbiornika naziemnego oraz sieć przewodów c.o. uzbrojonych w 

odpowiednią armaturę i elementy grzejne. Budynek zatem, pod względem 

utrzymania odpowiednich temperatur wewnętrznych i produkcji cwu, będzie 

budynkiem niezależnym energetycznie.

Projektuje się instalację z czynnikiem w postaci wody o parametrach 353/333 K 

(80/60°C)

znajdującej się w obiegu wymuszonym pompą obiegową. Przewidziano dwururowy,

zamknięty system obiegu czynnika grzewczego.

Projektuje się budowę instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych 

półtwardych łączonych przez lutowanie z użyciem miedzianych i mosiężnych 

łączników oraz na gwint z uzbrojeniem. Uzbrojeniem sieci przewodów będą zawory 

regulacyjne i odcinające umieszczone na przewodach poszczególnych gałęzi instalacji, 

mosiężne zawory przygrzejnikowe, grzejniki i konwektory, pompa obiegowa i 

ładująca cwu oraz filtry.

W celu ułatwienia eksploatacji instalacji oraz w celu jej lepszego wykorzystania, 

przewidziano dwie odrębne gałęzie obiegu czynnika grzewczego: gałąź ogrzewania 

garażu wozów bojowych oraz gałąź ogrzewania pomieszczeń pomocniczych strażnicy. 

Poszczególne gałęzie wyprowadzono ze wspólnych rozdzielaczy głównych i 
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zaopatrzono w odrębną armaturę regulacyjną i odcinającą.

Instalacja posiadać będzie jedną, wspólną pompę obiegową c.o. oraz wspólne 

elementy zabezpieczeń. Rozdzielacze przewidziano zaopatrzyć w aparaturę 

pomiarową w postaci termometrów oraz manometrów.

Ułożenie przewodów przewidziano na ścianach budynku lub w bruzdach ściennych 

przez ich mocowanie do ścian, podwieszanie oraz podpodłogowo lub za 

przypodłogową listwą ochronną. Odpowietrzanie instalacji przewidziano za 

pośrednictwem ręcznych odpowietrzników przygrzejnikowych oraz automatycznych 

odpowietrzników pływakowych wyposażonych w zawory stopowe. Odwodnienie 

instalacji przewidziano w kotłowni.

Zmiany termiczne długości rur cwu i ich kompensacja zależna będzie od temperatury 

ich montażu z stąd wynika konieczność wykonania naturalnych i technicznych 

elementów kompensacyjnych uwzględniających wskazania instrukcji montażowych 

rur z miedzi, na co autor projektu zwraca uwagę wykonawcy.

Ze względu na półprzemysłowy charakter budynku i jego pomieszczeń, elementami

grzejnymi będą stalowe grzejniki konwektorowe oraz stalowe grzejniki płytowe.

Zastosowanie poszczególnych rodzajów zależne jest od rodzaju i funkcji 

pomieszczenia:

konwektory przewidziano zastosować w garażu wozów bojowych, płytowe w 

pozostałych pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych. Łączenie 

grzejników z rurami miedzianymi przewidziano na gwint z zastosowaniem 

uszczelnienia z taśmy teflonowej stanowiącej jednocześnie połączenie dielektryczne.

Przebieg przewodów, ich średnice oraz rozmieszczenie grzejników przedstawiono w

projekcie. Przewody przewidziano układać ze spadkiem min 3 ‰ skierowanym do 

kotłowni lub punktu odwodnieniowego, w izolacji ciepłochronnej wykonanej z 

tubolitów ze spienionego PE. Grubości tej izolacji określono dalej.

Ze względu na okresowe i okolicznościowe wykorzystanie budynku w instalacji i 

kotłowni przewidziano odpowiednią regulację parametrów czynnika i źródła ciepła. 

Dla czynnika grzewczego przewidziano jakościową regulację parametrów w kotłowni 

za pośrednictwem odpowiedniego palnika gazowego, sterownika 

mikroprocesorowego oraz termoregulatora sprzęgniętego z tym sterownikiem.

W instalacji przewidziano regulację mocy grzejników za pomocą przygrzejnikowych,

zintegrowanych z grzejnikami, zaworów termostatycznych. Rolą zaworów 

termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach konwektorowych w pomieszczeniu 

garażu wozów bojowych będzie szybkie zwiększenie ich mocy cieplnej w momencie 

otwarcia bram wjazdowych i wjazdu (wyjazdu) wozu lub wozów a następnie 

obniżenie tej mocy po osiągnięciu temperatury nastawionej na głowicy 

termostatycznej. Dodatkowo, w chwili znacznego zapotrzebowania na energię cieplną 

wynikającą z tego manewru, sterownik kotłów zwiększy ich moc grzewczą do 

poziomu koniecznego. Czujnik temperatury wewnętrznej i zewnętrznej sterownika 

przewidziano zainstalować w pomieszczeniu reprezentatywnym dla maksymalnej 

temperatury (łazienka) na wysokości 1,0 m na ścianie wewnętrznej z dala od 
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jakichkolwiek źródeł ciepła oraz na na zewnątrz budynku z dala od elementów 

oddziaływających na ten czujnik.

Regulację hydrauliczną obiegów zaprojektowano za pomocą wstępnej, stałej nastawy

hydraulicznej zaworów regulacyjnych na poszczególnych gałęziach obiegu czynnika

grzewczego oraz na zaworach przygrzejnikowych. Wartość nastaw podano na 

rozwinięciu instalacji. Nastawy te winy być skorygowane w rozruchu a także wstępnej 

eksploatacji instalacji.

3.2. Instalacja kotłowa
Przewidziano budowę własnego, lokalnego, źródła energii grzewczej budynku w 

postaci kotłowni wodnej z kotłem wodnym, żeliwnym, stojącym z palnikiem 

atmosferycznym o mocy 54,0 kW zasilanym w gaz propan-butan ze zbiornika 

naziemnego lokalizowanego na działce inwestora. Dla zasilania kotła gazem propan-

butan przewidziano wyposażyć ten kocioł w fabryczny zestaw przezbrojeniowy. 

Kocioł przewidziano zainstalować na posadzce w pomieszczeniu kotłowni.

Lokalizacja zbiornika gazu i projekt przyłącza gazowego stanowi odrębne 

opracowanie.

Zabezpieczenie kotła i współpracującej z nim instalacji przewidziano zgodnie z 

wymaganiami odnośnej PN-EN za pomocą: zaworu bezpieczeństwa, wzbiorczego, 

przeponowego naczynia oraz rury bezpieczeństwa. Dodatkowo, zainstalowany wraz z 

kotłem, odpowiedni sterownik zabezpieczy kotły i instalację przed przekroczeniem 

ustalonej temperatury wody zasilającej oraz wykona funkcje regulatora pogodowego 

ogrzewania, sterowania pompą obiegową oraz pompą ładującą cwu wraz z regulacją 

temperatury cwu w podgrzewaczu pojemnościowym cwu V=400 dm3, z którym będzie 

on wspłpracował poprzez pompę ładującą cwu.

Zgodnie z odnośną PN-EN zawór bezpieczeństwa kotłowy i przeponowe naczynie 

wzbiorcze przewidziano zamontować na dopływie wody powrotnej do kotła. 

Naczynie wzbiorcze  przewidziano ustawić na posadzce kotłowni i połączyć z 

instalacją. Montaż urządzeń, przewodów wraz z armaturą, pompami i urządzeniami, 

przedstawiono w projekcie.

Stabilizację ciśnienia w instalacji oraz uzupełnianie w niej wody przewidziano poprzez

zainstalowanie zautomatyzowanego urządzenia stabilizująco-uzupełniającego 

REFLEX typu Magcontrol+Fillset LUB RÓWNOWAŻNEGO. Elementy te dobrano i 

włączono do instalacji wodociągowej budynku w projekcie wewnętrznej instalacji 

wod-kan stanowiącej odrębne opracowanie.

Instalację technologiczną kotłowni, od kotła do rozdzielaczy, przewidziano wykonać z 

rur miedzianych łączonych lutem twardym a z armaturą na gwint uszczelniony 

odpowiednią pastą uszczelniającą lub taśmą teflonową.

3.3. Instalacja spalinowa kotła
Przewidziany kocioł gazowy, spalając gaz płynny propan-butan, wydzielać będzie 
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gazy spalinowe. Gazy te przewidziano odprowadzać instalacją spalinową zależną od 

powietrza wewnątrz pomieszczenia. Stalowy, kwasoodporny przewód spalinowy z 

czopuchem φ200 mm lub innej, wymaganej przez konkretny kocioł, projektuje się 

umieścić wewnątrz murowanego kanału wg rysunku szczegółowego. Nawiew 

realizowany będzie poprzez odpowiednio dobrany otwór w ścianie zewnętrznej 

kotłowni. W kotłowni przewidziano również otwór wywiewny jak dla gazu płynnego 

propan butan. Szczegóły lokalizacji i wymiarowanie otworów pokazano na rysunku 

projektu.

3. 4. Instalacja gazowa
W celu zasilenia kotła grzewczego projektuje się instalację gazową. Paliwem do kotła 

będzie gaz płynny propan butan podawany w stanie gazowym. Zasilenie w ten rodzaj 

gazu przewidziano z lokalnego zbiornika usytuowanego na zewnątrz budynku, 

zamontowanego na fundamencie ustawionym na gruncie. Zbiornik przewidziano 

połączyć z budynkiem za pomocą przyłącza gazowego. Projekt usytuowania zbiornika 

i przyłącza stanowi odrębne opracowanie.

Uzbrojeniem przyłącza, a co za tym idzie i instalacji, będzie kurek główny 

umieszczony w zewnętrznej wnęce ściennej. Kurek główny posiadać będzie siłownik. 

Siłownik działać będzie pod kontrolą automatycznego systemu sygnalizacyjno-

odcinającego SSO ZAWGAZ LUB RÓWNOWAŻNEGO. W skład SSO wejdą: układ 

sygnalizująco-sterujący USS i zespół wykonawczy ZW G3-s LUB RÓWNOWAŻNY.

Instalację gazową przewidziano wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu, 

łączonych przez spawanie i ułożonych na ścianach kotłowni. Uzbrojeniem przewodów 

będzie kurek główny zlokalizowany we wnęce ściennej budynku oraz zawór kulowy, 

przelotowy do gazu zainstalowany bezpośrednio przed kotłem.

4. Wentylacja w budynku
4.1. Elementy wentylacji naturalnej
Wszystkie pomieszczenia budynku, przewidziano wyposażyć w elementy wentylacji

naturalnej. Elementy te, głównie kanały wywiewne, przewidziano w projekcie

konstrukcyjnym budynku. Działanie tych elementów będzie niezależne ponieważ

przewidziano równowagę ciśnieniową pomiędzy nawiewem poprzez infiltrację i 

wywiewem kanałowym a wymiana powietrza w tych pomieszczeniach związana 

będzie z wyporem mas powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

5. Obliczenia
5.1.Obliczenia instalacji c.o.
Obliczeń strat ciepła, dobór grzejników oraz obliczeń hydraulicznych instalacji 

dokonano z użyciem odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Wyniki 
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obliczeń przedstawiono w wydrukach zawartych w egzemplarzu nr 1 i wprowadzono 

do projektu. Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń 

wyniesie Qco = 50 600 W.

Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ustroju budowlanego oraz na podgrzanie 

powietrza wdzierającego się przez bramy wjazdowe w czasie ich otwarcia dla 

pomieszczenia garażowego zaspokojono poprzez odpowiedni dobór grzejników 

konwektorowych.

Dobór źródła energii grzewczej. Dla obliczeniowych strat ciepła wynoszących

Qstr = 50 600 W

Dobrano kocioł gazowy, wodny, żeliwny, stojący z palnikiem atmosferycznym o mocy 

54.0 kW ze sterownikiem - termostat pokojowy realizującym m. in. następujące 

funkcje:

- pogodowo-pokojowa regulacja temperatury w obiegach instalacji c.o.,

- oddzielne krzywe grzania dla obiegów instalacji c.o.,

- ochrona przed zamrożeniem,

- program przygotowania cwu,

- priorytet cwu,

- dezynfekcja instalacji cwu,

- sterowanie kotłem i inne.

Do kotła przewidziano dodatkowo – zestaw przezbrojeniowy na gaz propan-butan ze

sterownikiem.

Obliczenie wzbiorczego naczynia przeponowego. Dane do obliczeń:

Vinst = 320,0 dm3
 = 0,32 m3, ρ1 = 999,7 kg/m3, pmax = 2,5 bar, pst = 0,6 bar, Δv = 0,0432, zatem:

p = 0,6 + 0,2 = 0,8 bar

Vu = 0,32 * 999,7 * 0,0432 = 13,82 dm3

Vn=13,82 *
13,82∗2,5+1

2,5�1 =32,2 dm3

dobrano NWP V= 35 dm3 o wymiarach: D=354 mm, H=459 mm z zaworem 3”,

obliczono i wyznaczono średnicę rury wzbiorczej bezpieczeństwa:

drb = 0,7 * √13,82  = 2,6 mm przyjęto dwz = 20 mm

Dobór kotłowego zaworu bezpieczeństwa: na podstawie karty katalogowej zaworów

bezpieczeństwa dla ciśnienia otwarcia pmax = 2,5 bar i Qkotł = 54,0 kW dobrano zawór:

φ 20 mm/25 mm (wylot)

Obliczenie i dobę pompy obiegowej instalacji c.o. dla danych: Qp = 2,6 m3/h, Hp = 3,1 m 

słw dobrano pompę dla ciśnienia proporcjonalnego.

Dobór pompy ładującej cwu dla danych:

Hp = 1,2 * 1,2 = 1,44 m słw, Qp = 1,2 * 1,89 = 2,27 m3/h.

Dobrano pompę dla ciśnienia stałego.

Do instalacji dobrano filtry siatkowe o różnych średnicach.

5. 2. Obliczenie zbiornika na gaz propan butan
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Do obliczenia pojemności zbiornika przyjęto:

- zużycie frakcji płynnej gazu przez kocioł – q=4,63 kg/h,

- gęstość fazy płynnej gazu propan butan – γ= 1 dm3
 ≈ 0,6 kg,

- częstość uzupełniania gazu – n ≈ 1 m-c,

zatem minimalna pojemność Vzb zbiornika na gaz winna wynieść:

Vzb ≈ 4,63 * 24 * 60 ≈ 6 667,2 kg*0,6 ≈ 4 000 dm3

przyjęto zbiornik naziemny o typowej pojemności wynoszącej

Vzb = 4 850 dm3

Zbiornik naziemny o wymiarach: D=1250 mm, L=4293 mm przewidziano ustawić na 

terenie przy budynku zachowując odległość wynoszącą 5,0 m od budynku. 

Odpowiednie fundamentowanie pod zbiornik znajduje się w odrębnym opracowaniu 

branży konstrukcyjnej.

5. Wskazania dla branż
5.1. Branża budowlano-konstrukcyjna
Należy przewidzieć wykonanie cokołu betonowego obramowanego L 25x25x2,5 mm 

h=0,1 m.

Przewidzieć naturalną wentylację nawiewno-wywiewną kotłowni jak dla gazu 

płynnego w postaci:

- murowanego kanału nawiewnego, przypodłogowego,

- murowanego kanału wywiewnego, przypodłogowego,

- murowanego kanału wywiewnego, podstropowego dla gazów lekkich, 

usytuowanego w trzonie kanału spalinowego.

Lokalizacje i wymiarowanie kanałów pokazano na rysunku w projekcie.

5.2. Branża elektroenergetyczna
Należy przewidzieć zasilenie pompy obiegowej c.o. i ładującej cwu o mocy ≈2*1,0 kW i

napięciu 230 V.

Należy przewidzieć zasilanie sterowników w energię elektryczną potrzebną do ich

funkcjonowania. Należy przewidzieć instalację elektroenergetyczną w wykonaniu

p/wybuchowym a główny, awaryjny wyłącznik zasilania elektrycznego usytuować na

zewnątrz kotłowni.

6. Izolacje ciepłochronne
Instalacja centralnego ogrzewania

Zaizolowaniu ciepłochronnemu przewidziano poddać wszystkie przewody poziomów

zasilania i powrotu instalacji. Przewidziano izolację w postaci tubolitów ze 

spienionego PE z nacięciem wzdłużnym o zróżnicowanej grubości w zależności od 

funkcji przewodu
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(zasilanie/powrót) oraz jego średnicy.  Grubości i rodzaje izolacji przedstawiono w 

poniższej tabeli:
D Zasilanie mm Powrót mm Uwagi

10 9 6 Izolacja PE dla rur 

prowadzonych 

naściennie
12 9 6

15 13 9

18 13 9

22 13 9 Izolacja PE dla rur

układanych pod 

posadzką, i w tynku
28 25 13

35 25 13

42 25 13

7. Uwagi końcowe
Wykonanie przewidzianych niniejszym projektem instalacji c.o., wypróbowanie oraz

uruchomienie należy przeprowadzić w oparciu o niniejszy projekt stosując 

przewidzianą

armaturę i urządzenia oraz wg wskazań Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru

Robót Budowlano-Montażowych Cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 

poradnika

„Wewnętrzne Instalacje Wodociągowe, Ogrzewcze i Gazowe z Rur Miedzianych. 

Wytyczne

Stosowania i Projektowania” wyd. COBRTI „INSTAL” Warszawa 1996 r.
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