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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA W ZABYTKOWYM BUDYNKU DAWNEJ STAJNI W RADZIEJOWICACH 
ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 243/1, 243/2, 242/3, 242/1 i 242/4 

 
I. OPIS OGÓLNY 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Podkłady architektoniczne 
1.3. Uzgodnienia międzybranżowe 
1.4. Obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Opis ogólny budynku 

Przedmiotem opracowania jest budynek parterowy z częściowo użytkowym 
poddaszem. Bez podpiwniczenia. Powierzchnia zabudowy 530 m2, powierzchnia 
użytkowa 534,12 m2, w tym powierzchnia użytkowa mieszkalna 64,04 m2 i powierzchnia 
użytkowa ośrodka kultury 470,08 m2. 

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytków 
jako część zespołu pałacowo-parkowego w Radziejowicach jako: stajnia. 

Do budynku doprowadzone są przyłącza: wodociągowe, energetyczne i gazowe. 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Wody deszczowe z 
dachów odprowadzane są rynnami zewnętrznymi na teren działki. Woda ciepła 
użytkowa przygotowywana jest w indywidualnym podgrzewaczu elektrycznym. 

 
3. Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku. 
Temperatury 

- Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą, przyjęta zgodnie z normą PN-82/B-
02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”:-20°C (strefa 
klimatyczna zimowa III) 

- Temperatury wewnętrzne przyjęto w oparciu o Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.: 
- w pokojach i salach posiedzeń    +20°C 
- w łazience       +24°C 

W zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) przegród 
budowlanych, budynek nie spełnia warunków określonych w „Rozporządzeniu 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. (Dz. U. 2013.926) ze względu na swój 
zabytkowy charakter. 

Współczynniki przenikania ciepła obliczone zgodnie z PN-EN ISO 6946 
przekraczają wartości maksymalne współczynników określonych w ww. 
Rozporządzeniu w zakresie istniejących dachów, posadzek i ścian zewnętrznych. 
Przegrody zewnętrzne budynku: 

ściana zewnętrzna     U=1,30 W/m2K 
strop       U=0,30 W/m2K 
podłoga na gruncie     U=0,45 W/m2K 
okna       U=1,30 W/m2K 

Izolacja cieplna armatury oraz przewodów rozdzielczych w instalacji centralnego 
ogrzewania będzie spełniała wymagania minimalne określone w załączniku do ww. 
Rozporządzenia. 

Wszystkie izolacje będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia i 



4 

będą posiadały wymagane certyfikaty i dopuszczenia. 
Przewiduje się zastosowanie izolacji cieplnej z materiału o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,035 W/mK, o minimalnych grubościach zależnych od średnicy wewnętrznej i 
miejsca prowadzenia przewodów instalacji. 
- Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania budynku, obliczone przy użyciu 
programu Audytor OZC 6.1 Pro, wynosi: Qco=70,34 kW 
- Parametry hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania obliczono przy użyciu 
programu Audytor OC 3.5: 
-  parametry instalacji 80/60ºC 
-  całkowity strumień czynnika grzejnego 3,0 m3/h 
-  całkowita pojemność instalacji 570 dm3 
-  opór hydrauliczny obiegu: 3482 daPa 
-  opór hydrauliczny źródła ciepła (kocioł gazowy): 2500 daPa 
- wskaźnik strat ciepła: 40 W/m3 

 
4. Charakterystyka instalacji 

Źródłem energii cieplnej będzie własna kotłownia gazowa wyposażona w istniejący 
kocioł. 

Instalacja c.o. projektowana jest jako jednostrefowa wodna, dwururowa, z 
wymuszonym obiegiem pompowym. Instalacja będzie pracowała w układzie 
zamkniętym i zabezpieczona będzie naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem 
bezpieczeństwa. Maksymalne przewidywane ciśnienie robocze wynosi 3 bary. 

Projektuje się ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami płytowymi. 
W celu osiągnięcia w każdym odbiorniku zaprojektowanego przepływu oraz 

optymalizacji pracy instalacji projektuje się regulatory różnicy ciśnienia z brązu, który 
utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w zakresie dP = 5-30 kPa, z kurkiem do opróżniania i 
napełniania instalacji; montowany na przewodzie powrotnym oraz zawory regulacyjno-
pomiarowe PN25, z gwintem wewnętrznym, z płynną nastawą wstępną, z króćcem do 
pomiaru przepływu i kurkiem do napełniania i opróżniania instalacji oraz możliwością 
podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia na gałęziach przy 
rozdzielaczu w kotłowni. 

Czynnik grzejny prowadzony będzie z kotła do grzejników przewodami w izolacji - 
w przestrzeni stropu podwieszonego na parterze oraz w bruzdach ściennych. Podejścia 
do grzejników w systemie z wykorzystaniem trójników. 

Regulacja ilości dostarczanego przez grzejniki ciepła będzie realizowana poprzez 
głowicę termostatyczną, która sterując przepływem przez grzejnik zapewnia 
utrzymywanie stałej, zadanej temperatury w pomieszczeniu. 

Projektowane przy każdym grzejniku przyłącze grzejnikowe umożliwi odcięcie oraz 
demontaż poszczególnych grzejników, bez przerywania pracy instalacji. 

Montaż powierzchniowy przewodów instalacji do ścian przy zastosowaniu 
wsporników zgodnie z instrukcją producenta. Przejścia rurociągów przez ściany i strop 
należy wykonać w tulejach ochronnych pozwalających na swobodne ruchy termiczne 
instalacji. 

 
5. Materiały 
Przewody: - 

 
Połączenie kotła i rozdzielaczy rurowych z rur ze stali 
niestopowej, 

 - 
 

przewody prowadzone pod stropem i w bruzdach w izolacji, 
łączone na trójniki, z rur wielowarstwowych PE z osłoną 
antydyfuzyjną 

Grzejniki: - stalowe płytowe, zaworowe, wysokość H = 600 i 900 mm, z 
wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną 
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Podejścia pod 
grzejniki 

- 
 

podejścia pod grzejniki ze ściany; przy wyjściu przewodów ze 
ściany zastosować puszki  

Armatura 
odcinająca: 

- zawory niskoparametrowe, PN100 i T=100°C, kulowe 
dopuszczone do stosowania, np. zawór kulowy prosty, z 
wydłużoną dźwignią z tworzywa. 

Armatura 
regulacyjna 

- 
 

z brązu, z gwintem wewnętrznym, PN16, utrzymuje stałą 
różnicę ciśnienia w zakresie dP = 5-30 kPa, z kurkiem do 
opróżniania i napełniania instalacji. Montowany na przewodzie 
powrotnym 

Zawór regulacyjno-
pomiarowy 

- z brązu , PN25, z gwintem wewnętrznym, z płynną nastawą 
wstępną, z króćcem do pomiaru przepływu i kurkiem do 
napełniania i opróżniania instalacji oraz możliwością 
podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia 

Zawory regulacyjne 
i odcinające  
przy grzejnikach 

- 
 
 

przy grzejnikach wkładki zaworowe z nastawą wstępną, 
dodatkowo głowice termostatyczne, 

Odpowietrzniki - przy grzejnikach odpowietrzniki ręczne stanowiące ich 
wyposażenie. 

Spusty: - 
 

w najniższych punktach instalacji zawory kulowe gwintowane, 
ze złączką do węża. 

Izolacja: - izolacja cieplna przewodów z otulin termoizolacyjnych nie 
rozprzestrzeniających ognia o grubości dobranej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

- przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym wsp. λ – należy skorygować 
grubość warstwy izolacyjnej. 
- ogrzewanie pomieszczenia kotłowni grzejnikiem elektrycznym 500 W, 
- ogrzewanie pomieszczenia nr 12 (biura kierownika) grzejnikiem elektrycznym 180 W 
- zawór bezpieczeństwa dobiera się ze względu na moc kotła Qmax=70,34 kW: o 
średnicy do20 i ciśnieniu otwarcia 0,25 MPa. 
- dobór przeponowego naczynia wzbiorczego: 
Pojemność zładu V       0,57m3 
Maksymalne ciśnienie w instalacji (kocioł)   2,0 bara 
Ciśnienie statyczne w miejscu włączenia NW pst  1,0 bar 
Ciśnienie wstępne w NW przyjęte do obliczeń p = pst+ 0,2 1,2 bara 
Parametry instalacji     tz/tp  80/60ºC 
Gęstość wody przy temperaturze t1=10oC ρ1  999,7kg/m3 
Przyrost objętości właściwej wody  ∆v  0,0256cm3/kg 
Minimalna pojemność użytkowa N.W.: Vu = V×ρ1×∆v= 14,33 dcm3 
Rezerwa eksploatacyjna: VR = V×E×10 = 0,57×0,3×10 = 1,68 dcm3 
Pojemność u/żytkowa N.W. z rezerwą eksploatacyjną: VuR = Vu + VR = 16,0 dcm3 
Ciśnienie wstępne pracy instalacji z N.W. z rezerwą eksploatacyjną: 
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Wymagana pojemność całkowita N.W. z rezerwą eksploatacyjną: 
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VnR= VuR × 
Rpp
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 = 65 dcm3 

 
Dobrano naczynie wzbiorcze o maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar. Pojemność 
całkowita naczynia VC=80 dcm3 
 
Ciśnienie wstępne ustawić na poziomie 1,26 bara. 
 
Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej : 
dmin= 0,7 Vu

2  =  2,6                                   Przyjęto  Dn20  
- dobór pompy obiegowej instalacji: 
całkowity strumień czynnika grzejnego 3,0 m3/h x 1,15 = 3,45 m3/h 
opór hydrauliczny (3482 daPa + 2500 daPa) x 1,1 = 6580 daPa = 6,58 mH2O 
Dobiera się pompę dn=32 mm na powyższe parametry; pompa musi być ustawiona na 
pracę przy stałym ciśnieniu. 
- zestaw do uzupełniania wody w instalacji c.o. wodą wodociągową o średnicy dn 20 
mm z zaworem antyskażeniowym typu EA oraz wodomierzem o średnicy dn 20 należy 
łączyć z instalacją przy użyciu złączek do węża tylko w czasie uzupełniania. 
- Głowice termostatyczne w wersji wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieże, 
manipulowanie przez osoby nieuprawnione     53 szt. 
- Odwodnienia z zaworami kulowymi gwintowanymi i ze złączką do węża wg rysunków 
- Punkty stałe         wg rysunków 
- Podpory ślizgowe     zgodnie z technologią montażu rur 
- Termometry i manometry        wg rysunków 
- Kolana i łuki         wg rysunków 
- Pompa obiegowa dn=32 mm       1 szt. 
- Rozdzielacze         wg rysunków 
- Zestaw do uzupełniania wody w instalacji c.o. wodą wodociągową - wg rysunków 
 
6. Wytyczne wykonania i odbioru 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przy próbie ciśnieniowej instalacji wodnych poziomy 
i piony instalacji zalać lub zakryć. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych" tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe. 
Wszelkie zmiany projektowe są dopuszczalne pod warunkiem uzgodnienia ich z Biurem 
Projektowym w ramach nadzoru autorskiego i z Inwestorem, 
Podczas prac montażowych należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów 
dotyczących sytuowania, technologii mocowania i łączenia wykonywanych instalacji 
Ułożenie przewodów poziomych i pionowych instalacji wodnych powinno zapewniać 
samokompensację ich wydłużeń termicznych, 
Po zakończeniu robót, instalację należy poddać rozruchowi, 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany w odpowiednich osłonach, 
Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni 
przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych rur ochronnych, 
Wszelkie połączenia armatury i urządzeń należy wykonywać w sposób umożliwiający 
demontaż. 
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Próby, odbiory i regulacja.  
Próba szczelności na zimno. 
- próbę przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +5°C, 
- próbę przeprowadzać przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej poziomów i pionów. 
Czynności przygotowawcze. 
- przed przystąpieniem do próby należy zład kilkakrotnie przepłukać, 
na 24 godziny przed przeprowadzeniem próby należy zład napełnić wodą  
i dokładnie odpowietrzyć (należy zwrócić uwagę czy warunki atmosferyczne  
nie stwarzają ryzyka zamarznięcia instalacji), 
- przeprowadzić oględziny szczelności instalacji pod ciśnieniem statycznym  
słupa wody. 
Próba szczelności właściwa: 
- po wykonaniu czynności przygotowawczych (odłączenie naczyń wzbiorczych i 
zaworów bezpieczeństwa) i stwierdzeniu gotowości instalacji przystąpić do próby na 
ciśnienie równe Pp = 0.6 MPa  
- wynik próby uznaje się za pozytywny, jeśli w ciągu 20 min. lub przez czas określony w 
wytycznych montażu dla poszczególnych rodzajów zastosowanych rur nie nastąpi 
spadek ciśnienia i nie wystąpią przecieki. 
 
7. Materiały i izolacje 
- Izolacja termiczna przewodów powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 
- Rurociągi, armatura i urządzenia muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie. 
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania. 
 
Rury wielowarstwowe z PE z wkładką aluminiową; wymiary, w mm, rur i izolacji 
termicznej zgodnej z w/w Rozporządzeniem: 
dn dw dz g dz izolacji giz 

16 12 16 2 56 20 
20 15 20 2,5 60 20 
26 20 26 3 66 20 
32 26 32 3 92 30 

 
Rura ze stali niestopowej; wymiary, w mm, rur i izolacji termicznej zgodnej z w/w 
Rozporządzeniem: 
d dw dz g dz izolacji giz 

54 51 54 1,5 51 51 
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8. Informacje dotyczące planu BIOZ 
1. Zakres robót obejmuje modernizację i budowę instalacji centralnego ogrzewania. 
2. Żaden z elementów zagospodarowania terenu nie powinien stwarzać sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
3. Realizacja instalacji nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy, 
zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą do 
typowych problemów wykonawczych,  
4. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Każdy pracownik powinien znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniach z tego 
zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni 
posiadać aktualne badania lekarskie oraz inne wymagane uprawnienia. Powinni też być 
wyposażeni w - odpowiedni dla charakteru pracy - sprzęt, kaski ochronne i odzież 
ochronną. 
5. Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami wymienionymi w pkt. 4 należy określić w 
„Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, który powinien być sporządzony przez 
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane tekst 
ujednolicony - Dz. U. poz. 1409 z 2013 r. 
6. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań 
szczególnych poniższych przepisów: 
- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z 
wykonywaniem robót w sposób bezpieczny, 
- norm PN-87/Z-08049 i PN -88/Z-08053 mówiących o zabezpieczeniach przed 
kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, 
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, 
- PN-87/Z-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny, 
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r. Dz. U. nr 169, 
poz. 1650 z 2003 r. - tekst ujednolicony w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
7. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe 
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na 
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, 
- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów niepowodujących 
kolizji, 
- usytuowanie i prowadzenie dróg dojazdowych w sposób bezpieczny dla pracowników 
budowy, 
- roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonywania i 
odbioru robót, 
- maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym 
powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz 
spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania 
dotyczące ograniczenia hałasu, 
- stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty 
potwierdzające przez Dozór Techniczny dopuszczenie go do stosowania w 
budownictwie, 
- stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej winien być 
należycie konserwowany, a okresowe przeglądy, wykonywane systematycznie i 
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zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
- po zakończeniu pracy sprzętu, należy go pozostawić w stanie pozwalającym na 
bezpieczne rozpoczęcie pracy następnego dnia, bez względu na to kto i kiedy będzie 
tego sprzętu używał ponownie. 
8. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia”: 
- Dz. U. nr 120, poz 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, 
-  Dz. U. nr 120, poz 1133 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 
- Dz. U. nr 47, poz 401 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywana robót budowlanych. 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Robert Kwiatkowski 

 
mgr inż. Aleksander Łopuszyński 
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Warszawa, kwiecień 2015 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany mgr inż. Robert Kwiatkowski oświadczam zgodnie z art. 20, ust. 4 
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409), że sporządzony przeze mnie 
Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym budynku dawnej 
stajni w Radziejowicach ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 243/1, 243/2, 242/3, 242/1 i 242/4, 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

......................... 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany inż. Tomasz Weber oświadczam zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409), że sprawdzony przeze mnie Projekt 
wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym budynku dawnej stajni w 
Radziejowicach ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 243/1, 243/2, 242/3, 242/1 i 242/4,, został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

......................... 
(podpis) 

 
 

 
 


