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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY 

INSTALACJI C.O., WOD-KAN W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
PODLEGAJĄCEGO MODERNIZACJI 

  
1. Podstawa opracowania. 
Zlecenie inwestora, 
Podkład geodezyjny 1:500, 
Normy i normatywy do projektowania, 
Katalogi techniczne. 
 
2. Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje PT: 
- budowę instalacji c.o., 
- budowę instalacji wod-kan 

2.Dane ogólne instalacji c.o. 

Ciepło na potrzeby c.o. w istniejącej części budynku przygotowywane jest w istniejącej pompie ciepła 

zlokalizowanej w budynku. Instalacja nowej części budynku zasilana będzie z kotłowni gazowej 

projektowanej w kolejnym etapie. Instalacja zasilała będzie instalację grzejnikową i ogrzewania 

podłogowego(pomieszczenie stołówki).  

3.Opis projektowanych instalacji  

3.1. Instalacja co. grzejnikowa 

Do ogrzewani pomieszczeń projektuje się instalację grzejnikową na parametry pracy 60/45°. Przewody 

projektowane są z rur - rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie STEEL, Tmax = 

100 st. Pmax = 1 MPa - technika połączeń Press. 0.6 MPa. Dopuszcza się wykonanie z rur - rura 

zespolona fusiotherm-Stabi stabilizowana mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną, SDR 7.4. 

Zastosowanie do instalacji ciepłej wody użytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego 

ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa.  

Rrurociągi (poziomy) prowadzić w warstwie stropu podwieszonego. Pozostałe prowadzić w bruzdach 

ściennych lub obudować płytą GK. Podejścia do grzejników ze ściany i z podłogi. W pomieszczeniach 

gdzie prowadzona będzie instalacja wentylacji mechanicznej rurociągi montować po zabudowie 

kanałów wentylacyjnych ze względu na kolizje. 

 Rury prowadzić obok przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Mocowanie przewodów na uchwyty 

ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień.  

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem dolnym i bocznym H= 

600,900. Do regulacji instalacji zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawą wstępną. 

Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta (kompensacje, metody połączeń, punkty 

stałe itp.). Przy wykonawstwie instalacji c.o. należy pamiętać, że ww. materiał pod wpływem temperatury 
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wydłuża się. Należy dokładnie zapoznać się z projektowaną technologią. Rury prowadzone w bruzdach 

ściennych należy zabezpieczyć przed tarciem o ściany przez owinięcie papierem lub innym materiałem. 

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne winny być zabezpieczone poprzez tuleje ochronne. 

W miejscach tych nie może być połączeń stałych. Przestrzeń między tuleją a rurą winna być wypełniona 

materiałem plastycznym. Tuleje te winny być o ok. 2cm dłuższe niż grubość przegrody. W ramach 

ETAPU V wykonać instalację bez grzejników łazienkowych przy pokojach 

mieszkalnych(pozostawić zakorkowane podejścia pod grzejniki). 

3.2. Instalacja co. grzejnikowa 
 

Instalacja obiegu grzewczego zaprojektowano na parametry pracy 40/30 ° zasilaną z projektowanej 

kotłowni gazowej. Instalację zaprojektowano w systemie ogrzewania podłogowego. Przewody poziome od 

kotłowni do rozdzielaczy wykonać: 

- dla instalacji prowadzonej pod stropem rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie 

STEEL, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika połączeń Press. 0.6 MPa. 

- instalacja zasilająca rozdzielacze rura zespolona fusiotherm-Stabi stabilizowana mechanicznie 

wkładką aluminiową perforowaną, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji ciepłej wody użytkowej Tmax 

rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa.  

Przewody poziome pętli instalacji ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur  np. PE-Xc do 

ogrzewania podłogowego, Tmax = 90 °C, Preferowane połączenia skręcane do instalacji grzewczych z 

polietylenu sieciowanego z barierą antydyfuzyjną. Posadzka grzejna została podzielona na pętle grzewcze, 

obsługiwane przez 4 rozdzielacze(8 obiegów). Rozdzielacze wyposażyć w zawory  i rotometry(dla każdej 

pętli). Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek przedstawiono w części rysunkowej opracowania (na 

rzutach). Odpowietrzanie wężownic odbywa się przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. 

Opróżnianie i napełnianie pętli wodą umożliwia zawór spustowy na rozdzielaczu. Zaleca się układ 

ślimakowy wężownic, gdyż daje on najbardziej równomierny rozkład temperatury podłogi. Wężownice 

mocować wg zaleceń producenta zastosowanego systemu. Grzejniki podłogowe wyposażyć w dylatacje i 

taśmy brzegowe. Dylatacje wykonać tak, aby powierzchnia grzejnika nie przekraczała 40 m2 , a stosunek 

boków grzejnika nie przekraczał stosunku 1:2. Taśma brzegowa powinna mieć możliwość przejęcia 

wydłużeń termicznych powierzchni jastrychu, które mogą wynosić do 5 mm. Układa się ją wzdłuż 

wszystkich otaczających ścian i wznoszących się nad podłogę elementów budynku. Taśma brzegowa musi 

sięgać powyżej poziomu posadzki. Rury należy układać tak aby ograniczyć do minimum ilość przejść przez 

dylatację . W miejscu przejść rurociągów przez dylatację należy na rurę na odcinku 40 cm nałożyć rurę 

„peszla”. Rury układać na folii aluminiowej sytemowej. Grubość jastrychu 7 cm. Pozostałe warstwy wg 

branży budowlanej. 

Instalację układać, uruchamiać i regulować zgodnie z zaleceniami producenta systemu podłogowego.  

Rozstaw rurek i rozmieszczenie pętli należy skorygować w zależności od rozmieszczenia mebli i rodzaju 

użytego wykończenia podłogi (przy zastosowaniu szafek stojących bezpośrednio na podłodze, lodówki, 

wykładziny o dużym oporze ciepła itp.).  

Sprawdzenie szczelności instalacji należy wykonać pod ciśnieniem próbnym o 2 bary wyższym od ciśnienia 

roboczego w danej instalacji, jednak nie mniej niż 4 bary w ciągu 24 h. Ciśnienie taki należy utrzymywać 

także podczas układania jastrychu. 
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Przewody zasilające rozdzielacze należy zaizolować wg Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

3.3.Próby i izolacje 

Montowane rurociągi dokładnie przepłukać mieszanką powietrzno wodną (co najmniej 2-krotnie) a 

następnie poddać próbie ciśnieniowej wodnej na ciśnienie 0,4 MPa oraz przeprowadzić rozruch 

regulacyjny i próby na gorąco. Po całkowitym napełnieniu instalacji w kotłowni i budynku po dokładnym jej 

odpowietrzeniu na manometrze przy naczyniu przeponowym należy  zaznaczyć ciśnienie odpowiadające 

min. poziomowi wody. Instalację centralnego ogrzewania układaną w bruzdach ściennych należy poddać 

próbie ciśnieniowej przed jej zamurowaniem. Przewody c.o. prowadzone po posadce należy zaizolować 

otulinami z pianki poliuretanowej np. z termafleksu lub innych. 

Izolacja termiczna  - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy 

zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności 

cieplnej  = 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku)  

 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 

cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku2) 

 50 % wymagań z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 1-4 

4.Dane ogólne instalacji wod-kan 

Ciepła woda przygotowywana będzie poprzez pompę ciepła zlokalizowaną w budynku wspomaganą 

instalacją solarną. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się do kanalizacji sanitarnej 

poprzez istniejące przyłącze. Zimna woda z sieci istniejącym przyłączem. 

5.Opis projektowanych instalacji  

5.1. Instalacja wody zimnej 

Doprowadzenie wody zimnej do budynku z zewnętrznej sieci wodociągowej. Główny pomiar zużycia 

wody(istniejący) zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicy.  Wewnętrzną instalację wodociągową na 

cele socjalne projektuje się z rury STABI, PN 25, wielowarstwowe PP-R stabilizowane perforowaną 

wkładką aluminiową, z systemem złączek zgrzewanych. Przewody poziome układać obok przewodów 

wody ciepłej i cyrkulacji. Rrurociągi (poziomy) prowadzić w warstwie stropu podwieszonego. Pozostałe 
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prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować płytą GK. W pomieszczeniach gdzie prowadzona będzie 

instalacja wentylacji mechanicznej rurociągi montować po zabudowie kanałów wentylacyjnych ze względu 

na kolizje.. Mocowanie przewodów na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. Podejścia pod 

baterie stojące w bruzdach ściennych. Instalacja będzie dostarczać wodę na cele socjalne i p-poż. Na 

instalacji na cele socjalne zamontować zawór pierszeństwa. Instalację zasilającą hydranty dn 25 wykonać 

z rur stalowych ocynkowanych prowadzoną j/w. Rurociągi w posadzkach przy przykryciu min 10 cm  

wykonać z rury STABI, PN 25, wielowarstwowe PP-R stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową, z 

systemem złączek zgrzewanych Hydranty montować na wysokości 1.35 cm od posadzki do zaworu. Do 

końcówek instalacji  przeznaczonej na cele p-poż w celu wymuszenia przepływu wody podłączone będą 

zawory spłukujące misek ustępowych. Instalację hydrantową należy okresowo płukać. W ramach ETAPU 

V roboty zakończyć wykonując podejścia pod baterie zakończone zaworem odcinającym z filtrem i 

korkiem (umywalki i zlewy), dla pozostałych wykonać podejścia i je zakorkować. 

5.2.Instalacja wody ciepłej 

Rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się z rury STABI, PN 25, wielowarstwowe 

PP-R stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową, z systemem złączek zgrzewanych.  Przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji należy ułożyć obok przewodów wody zimnej. Projektuje się cyrkulację wody ciepłej 

poziomą i pionową z obiegiem wymuszonym. Mocowanie przewodów na uchwyty ze spadkiem 0,3% w 

kierunku odwodnień. Podejścia pod baterie stojące w bruzdach ściennych. 

Przy wykonawstwie instalacji ciepłej wody należy pamiętać, że ww. materiał pod wpływem temperatury 

wydłuża się. Należy dokładnie zapoznać się z projektowaną technologią. Rury prowadzone w bruzdach 

ściennych należy zabezpieczyć przed tarciem o ściany przez owinięcie papierem lub innym materiałem. 

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne winny być zabezpieczone poprzez tuleje ochronne. 

W miejscach tych nie może być połączeń stałych. Przestrzeń między tuleją a rurą winna być wypełniona 

materiałem plastycznym. Tuleje te winny być o ok. 2cm dłuższe niż grubość przegrody. Rurociągi włączyć 

w istniejącą instaklację w pom. pompy ciepła. W ramach ETAPU V roboty zakończyć wykonując 

podejścia pod baterie zakończone zaworem odcinającym z filtrem i korkiem (umywalki i zlewy), dla 

pozostałych wykonać podejścia i je zakorkować. 

5.3.Kanalizacja sanitarna 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się przykanalikiem  z rur PCV. Kanalizację 

sanitarną podposadzkową wykonać jak przykanalik z rur PCV kanalizacyjnych pogrubionych,  łączonych 

na uszczelkę. Piony i podejścia pod przybory powyżej posadzki wykonać z rur i kształtek z PCV 

uszczelnionych uszczelką gumową. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje i zakończyć wywiewkami na 

dachu. Projektowaną instalację włączyć w rurociąg kanalizacji sanitarnej wykonany w poprzednim etapie. 

Wykonanać instalację wod-kan wraz z montażem szafy porządkowej w zapleczu kuchennym oraz 

montażem kratek i odwodnień liniowych W ramach ETAPU V roboty zakończyć wykonując podejścia 

pod biały montaż i je zakorkować (bez instalacji wyposażenia: zestawów umywalkowych, 

zlewowych, prysznicowych oraz misek ustępowych). 

5.4.Próby i izolacje 

Przewody wody zimnej i p-poż po zakończeniu montażu poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,8 MPa. 

Instalację wodociągową układaną w bruzdach ściennych należy poddać próbie ciśnieniowej przed jej 
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zamurowaniem. Przewody wody zimnej zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej np. z termafleksu lub 

innych posiadających atest wg punktu 3.2. 

8.Uwagi końcowe 

Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z : 

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru w/w robót”; 

� Niniejszym projektem; 

� Instrukcją i zaleceniami producenta systemu; 

� Projektowana instalację mogą wykonać wykonawcy znający ww. technologię. 

� Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż w projekcie po warunkiem zachowania 

porównywalnych parametrów. 

 
 
           ......................................................... 

projektant: mgr inż. Krzysztof Broniarek 
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projektant: mgr inż. Sławomir Łuczywek 

 






















