
1. CZĘŚC OPISOWA 
 
1.1. Podstawa opracowania  

 
- inwentaryzacja budowlana ; 

- RMI z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

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

późniejszymi zmianami); 

- normy polskie; 

- katalogi rur i producentów urządzeń 

 
1.2. Zakres i cel opracowania dokumentacji: 

 
Projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum 

Publicznego przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach .  Budynek istniejący , 

wolnostojący .   

 
2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

2.1. Zapotrzebowanie ciepła . 
 

Dla zaprojektowania prawidłowej instalacji grzewczej wykonano szczegółowe obliczenia 

cieplne budynku. 

Ogółem zapotrzebowanioe ciepła dla c.o. wynosi 69 kW . 

Źródło ciepła stanowić będzie istniejąca kotłownia gazowa . 

 
 

2.2. Instalacja co . 
 

System rozdziału ciepła – instalacja dwururowa (poziomy i piony) , pompowa z 

rozdziałem dolnym . Poziomy główne prowadzić  pod stropem parteru oraz w części nie 

podpiwniczonej pod stropem piętra . Piony po ścianach .  

Rurarz z rur wielowarstwowych Uponor systemu Unipipe o połączeniach 

zaprasowywanych . Grzejniki VNH typ CosmoNova z zaworem o wielkościach podanych 

w części rysunkowej lub innego producenta o adekwatnych wielkościach . 

Zawory grzejnikowe Danfoss RTD-N z termostatem o nastawach podanych w części 

rysunkowej . 



Odpowietrzenia instalacji w najwyŜszych punktach odpowietrznikami automatycznymi z 

zaworem stopowym typu Afrisco i zaworami wbudowanymi w grzejniki .  

Parametry czynnika grzejnego 70/50oC.  

Izolacja – poziomy pod stropem parteru i piętra wraz z częściami pionowymi , o 

średnicach większych od 20 mm zaizolować termicznie otulinami thermaflex gr 20 mm . 

Grzejniki montować na wysokości min. 7 cm od posadzki , 10 cm od parapetu. NaleŜy 

unikać przesłaniania grzejników . 

Po wykonaniu instalacji c.o. naleŜy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa w 

ciągu 0,5 godz . Na mamometrze nie powinno być w tym czasie Ŝadnego spadku 

ciśnienia. Z czynności przeprowadzenia próby naleŜy sporzadzić protokół. 

 
UWAGA! 
Przed podłączeniem kotłowni do instalacji oraz montaŜem zaworów 
termostatycznych przepłukać całą instalację c.o. 
 
Po uruchomieniu instalacji c.o. dokonać jej regulacji. Następnie dokonać pomiaru 

temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody 

zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiary 

naleŜy przeprowadzić po trzech dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. 

Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyŜszych od 

5oC. Regulację moŜna uznać za prawidłową, jeśli odstępstwa temperatur w 

pomieszczeniach mieszczą się w granicach  -1oC +2oC od temperatur załoŜonych w 

projekcie. 

 
 
 
 
 

3. Uwagi ogólne : 
 

Całośc robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

centralnego ogrzewania , aktualnymi normami i współczesną wiedzą techniczną . Przy 

montaŜu korzystać naleŜy z usług wykonawców posiadających doświadczenie w 

wykonywaniu robót w danej technologii . Urządzenia montować zgodnie z wymogami 

producenta określonymi w DTR . 



Przestrzegać przepisów bhp przy prowadzeniu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 , poz. 401 ) . 

Po zakończeniu budowy instalacji skompletować dokumenty odbiorowe , a w 

szczególności : 

• Oświadczenie kierownika budowy 

• Protokóły z prób szczelności instalacji 

• Atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie rur , urządzeń i armatury , 

zastosowanych w trakcie budowy . 

         

         Opracował  : 

        mgr inŜ. Sławomir Cackowski 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Jako projektant i sprawdzający oświadczamy , Ŝe projekt budowlany „Instalacja 
centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Publicznego ul.Kolejowa 33 w Międzyzdrojach” 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( na 
podstawie art.20 ustawy prawo budowlane ) . 
 
 
 
 inŜ. Czesław Nowakowski    mgr inŜ.Sławomir Cackowski 
 
 

 

 

Informacja na temat planu BIOZ 

 Przy  budowie  czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pracy są: 

-     upadek pracownika z wysokości 

-     moŜliwość poraŜenia prądem przy stosowaniu elektronarzędzi  

-     uszkodzeń kończyn przy pracach montaŜowych i transportowych  



NaleŜy przeprowadzić stanowiskowe szkolenie wszystkich pracowników biorących udział w 

procesie inwestycji wraz z określeniem tematyki występujących zagroŜeń, postępowania w 

przypadku wystąpienia wypadku, przestrzegania przepisów ochrony środowiska i p-poŜ. . 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca organizuje plac budowy na swój koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisy wydane przez władze centralne i lokalne, warunki wynikające  Dokumentacji 

Projektowej lub w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych . 

Obsługa urządzeń 

Obsługę urządzeń zmechanizowanych moŜna powierzyć tylko pracownikom mającym 

odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny 

być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji .  

Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być objęte 

kontrolą wewnętrzną. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie 

sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń  przed poraŜeniem prądem . Sprzęt 

zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie naleŜących do obsługi . 

Na urządzeniach transportowych słuŜących do przemieszczania ładunków naleŜy umieścić napis 

określający dopuszczalna ładowność. 

Przepisy związane: 

1.  Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu    

     robót budowlano- montaŜowych (Dz. U nr 47). 

3.  Rozporządzenie MPiOS i MZ z 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

     pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów (DzU nr 22,  

     poz. 89). 

4.   Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony   

      przeciwpoŜarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów       

      technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 102 poz. 507) . 



• Zarządzanie MGiE oraz GM i P. z 18.07.1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji 

instalacji elektrycznych (MP nr 25, poz. 174) 

• Kodeks pracy. 

 


