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1.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany całkowitej wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania w Budynku Praktycznej Nauki Zawodu kompleksu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwoleń i wykonania prac montaŜowych objętych opracowaniem. 

1.2 Zakres i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

Projekt budowlany dla budynku Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku 
zawiera następujące części:    

� część instalacji c.o. (kompleksowa wymiana instalacji i grzejników oraz regulacja 
instalacji c.o. po termomodernizacji), 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje: 

� część instalacji sieci cieplnej  - wg oddzielnego opracowania 

� część instalacji kotłowni gazowej – wg oddzielnego opracowania, 

� specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – indywidualne opracowanie, 

Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa nr 05/2011 zawarta w dniu 23.03.2011 r. 
pomiędzy Zespołem Szkół Leśnych w Lesku, a firmą SOLARSYSTEM s.c. w Myślenicach. 

Podstawę techniczną stanowią poniŜsze materiały: 

� udostępnione rysunki architektoniczno – budowlane, 
� Audyt energetyczny przekazany przez Inwestora 
� uzgodnienia z Inwestorem i UŜytkownikami budynku, 
� wizja lokalna,  
� wytyczne projektowania wykonywanych instalacji, 
� normy i przepisy obowiązujące w kraju. 

 
 

1.3 Charakterystyka obiektu – stan istniejący 

Zespół Szkół Leśnych w Lesku stanowi kompleks budynków w tym budynek szkoły, 
internatu wraz z kotłownią i zapleczem, budynek warsztatów z biblioteką, budynek praktycznej 
nauki zawodu oraz mieszkalny.  Na potrzeby zaopatrzenia kompleksu obiektów w ciepło na cele 
c.o. i c.w.u. pracuje istniejąca kotłownia gazowa. Kotłownia zaopatrzona jest w dwa kotły RUMIA 
– 60 o mocy 680 kW kaŜdy, z palnikami atmosferycznymi firmy WEISHAUPT. Poza funkcją 
przygotowania wody grzewczej, kotłownia stanowi równieŜ źródło ciepła dla celów przygotowania 
c.w.u. w okresie całego roku oraz zasila nagrzewnice wodne wentylacji mechanicznej dla kuchni. 

Instalacja c.o. funkcjonuje od początku uŜytkowania obiektu (ok. 40 lat) i wykonana jest jako 
wodna, dwururowa, z rozdziałem dolnym,o parametrach 95/70 st. C, z grzejnikami członowymi 
Ŝeliwnymi i z rur stalowych oŜebrowanych typu Favier. Posiada centralną sieć odpowietrzającą i 
przestarzałą technologicznie armaturę odcinającą. Wykonana jest z rur stalowych czarnych, 
spawanych. 

Sieć cieplna doprowadzająca wodę grzewczą do grzejników równieŜ funkcjonuje od 
początku uŜytkowania obiektu (ok. 40 lat) i wykonana jest jako wodna, dwururowa, parametry 
95/70 st. C. Wykonana jest z rur stalowych czarnych, spawanych.  
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1.4 Opis projektowanych rozwiązań 

 Przyjęte rozwiązanie ideowe przewiduje modernizacje systemu przygotowania ciepła na 
potrzeby ogrzewania budynku. W projektowanym systemie zastosowano grzejniki płytowe 
stalowe, a instalację rozprowadzającą z rur miedzianych. Projektowane rozwiązania podniosą 
standard obiektu. Zasilanie instalacji c.o. będzie odbywać się z nowoprojektowanej kotłowni 
gazowej siecią cieplną wykonaną z rur preizolowanych (wg oddzielnego opracowania) 

1.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Projektuje się wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.o. z zastosowaniem grzejników 
stalowych płytowych typ Compact firmy Purmo z podłączeniem bocznym, lub równowaŜnych. 
Instalację c.o. zaprojektowano na parametry pracy 70/55 ºC. Przewody instalacji c.o. naleŜy 
wykonać rurą miedzianą. Średnice pionów i przewodów poziomych zgodnie z rys.03. 

Instalacje c.o. projektuje się jako pompową. W obiekcie budynku Praktycznej Nauki Zawodu 
planuje się 1 obieg grzewczy instalacji c.o.. Na potrzeby obiegu instalacji c.o. projektuje się 
pompę obiegową c.o. Grundfos odpowiednio: P5 typ UPS 25-50 180 lub równowaŜną, pompa 
zamontowana będzie w pomieszczeniu kotłowni wg projektu technologii kotłowni.  

W obiekcie projektuje się grzejniki wiszące, przymocowane za pomocą uchwytów 
montaŜowych do ścian. KaŜdy grzejnik Compact firmy Purmo lub równowaŜny naleŜy wyposaŜyć 
na zasilaniu w zawory nastawne HERZ TS-90-V p, lub równowaŜne, natomiast na powrocie 
w zawory powrotne HERZ RL-1 p, lub równowaŜne. Średnice i nastawy zaworów wg rys.03. 
Grzejniki podłączyć do pionów gałązkami rurą miedzianą. Przejścia gałązek przez ścianę 
zabezpieczyć rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelnić pianką poliuretanową. Odcinki gałązek 
dłuŜsze niŜ 2 m mocować do ściany dodatkowymi uchwytami (obejmami). Dodatkowo przy 
kaŜdym grzejniku na przewodzie powrotnym powinien znajdować się zawór odcinający prosty typ 
RL-1_p 3/4" firmy HERZ lub równowaŜny. 

1.4.1.1 Prowadzenie przewodów 

Instalację kotłową projektuje się z rur miedzianych. Instalacje naleŜy łączyć za pomocą 
lutowania. Wszystkie kolizje i skrzyŜowania wynikłe w trakcie montaŜu instalacji wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne naleŜy 
prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym nie powodującym korozji, 
umoŜliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu. Instalacje mocować do istniejących 
przegród budowlanych (ściany, stropy) za pomocą typowych uchwytów dopasowanych do 
elementów konstrukcyjnych. Przewody naleŜy prowadzić zgodnie z rys. 02 i 03.  

1.4.1.2 Parametry pracy instalacji c.o. 

Instalacje projektuje się na parametry pracy 70/55ºC. Obliczona sumaryczna pojemność 
wody grzewczej w instalacji wynosi około  0,37 m3. 

1.4.1.3 Regulacja instalacji c.o. 

Prawidłową regulacje projektowanej instalacji c.o. na poziomie uŜytkownika zapewni 
zamontowanie przy kaŜdym grzejniku zaworów termostatycznych prostych typ TS-90-V-p 3/4" z 
ukrytą nastawą wstępną produkcji HERZ, lub równowaŜne, z moŜliwością regulacji hydraulicznej 
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oraz regulacją nastawy temperatury poprzez głowice termostatyczne Herzcules firmy HERZ lub 
równowaŜne. Zastosowane głowice termostatyczne produkowane są w wersji wzmocnionej 
odporne na wandalizm, kradzieŜe oraz manipulowanie przez osoby nieuprawnione. MontaŜ i 
demontaŜ urządzeń jest moŜliwy tylko za pomocą specjalnego uchwytu dociągającego i klucza. 
Nastawy wartości między 8 – 26 º C moŜna dokonać tylko stosując przyrząd odblokowujący ( w 
komplecie), nastawę Ŝądanej wielkości moŜna zablokować. Wskaźnik nastawy w stanie 
zablokowanym jest ukryty. 

1.4.1.4 Zabezpieczenie instalacji c.o. 

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zapewni zawór 
bezpieczeństwa SYR 1915 3bar / 35mm lub równowaŜny oraz naczynie przeponowe Reflex typ 
G800, lub równowaŜne. Urządzenia te montować w projektowanej kotłowni wg projektu 
technologii kotłowni. Zabezpieczenie te są wspólne dla całego kompleksu szkolnego. 

1.4.1.5 Odpowietrzenie instalacji c.o. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. zapewni montaŜ odpowietrzników w najwyŜszych punktach 
instalacji c.o.. W celu prawidłowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe naleŜy prowadzić 
ze spadkiem umoŜliwiającym odpowietrzenie grzejników. MontaŜ zaworów odpowietrzających 
zgodnie z rys. 03. 

1.4.1.6 Odczyt parametrów pracy instalacji c.o. 

Odczyt parametrów pracy instalacji c.o. w projektowanym systemie zapewnią przewidziane 
do montaŜu termometry i manometry. Zasilanie i powrót rozdzielaczy c.o. z kotła zaleca się 
wyposaŜyć w termometr oraz manometr.  

Termometry zamontowane na zasilaniu i powrocie powinny mieć zakres temperaturowy 0-
100ºC . Natomiast manometry powinny być wyposaŜone w kurek i posiadać zakres pracy  0 – 0,6 
MPa. 

1.4.1.7 Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami instalacji 

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji c.o. przed ewentualnymi zanieczyszczeniami 
na powrocie kaŜdego obiegu naleŜy zamontować filtr siatkowy. 

 

1.5 Wytyczne branŜowe 

1.5.1 Wytyczne budowlane 

Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane naleŜy prowadzić w tulejach 
ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym, przy przejściach przez przegrody 
kotłowni materiał ten powinien mieć odporność ogniową EI60. Do tego celu przy przejściach 
przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) naleŜy uŜyć ogniochronną elastyczną 
masę uszczelniającą Hilti typ CP 611A lub równowaŜną, natomiast przy przejściach przez 
przegrody pionowe naleŜy stosować opaskę Hilti typ CP 648, lub równowaŜną. Rury niepalne są 
doskonałymi przewodnikami ciepła, dlatego zabezpieczenia takich przejść powinny być tak 
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wykonane, aby nie dopuścić do samozapłonu materiałów znajdujących się po drugiej stronie 
przejścia ognia. W tym celu rury poza przejściem naleŜy izolować wełną mineralną z obydwu 
stron przejścia.  

Instalację i urządzenia naleŜy mocować w sposób trwały i pewny, w zaleŜności od warunków 
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody c.o. naleŜy prowadzić nadtynkowo. 
W obrębie kotłowni obiegi grzewcze wykonać z rur stalowych, następnie wykonać przejście na 
rury miedziane, z których projektuje się instalacje c.o. 

 

1.6 Wymagania BHP 

Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
cały okres ich uŜytkowania. 

MontaŜ i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte     w Dokumentacji Techniczno 
– Ruchowej. Miejsce, sposób zainstalowania i uŜytkowania urządzeń powinny zapewniać 
dostateczną przestrzeń umoŜliwiającą swobodny dostęp i obsługę. 

1.7 Ochrona konserwatora 

Teren na którym planuje się wykonać projektowany system solarny nie podlega ochronie 
konserwatorskiej  na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.8 Szkody górnicze 

Budynek objęty opracowaniem nie leŜy na terenie występowania szkód górniczych. Zakres 
prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody górnicze. 

1.9 Charakterystyka energetyczna obiektu: 

Charakterystyka energetyczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.11.2008 r. Zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

Ad. Pkt. 9 

a)  bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zuŜywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposaŜenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urządzeń słuŜących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku – 
poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

b)  w przypadku budynku wyposaŜonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne 
lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz 
drzwi, wrót, a takŜe przegród przezroczystych innych – wg branŜy architektonicznej 

c)  parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 
energetyczną obiektu budowlanego  

stan istniejący: dla celów przygotowania c.w.u. wykorzystywana jest obecnie indywidualna 
kotłownia zasilana gazem ziemnym. 

stan projektowany: projektuje się kotłownie gazową kondensacyjną o sprawności do 107%. 

d)  dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych.  
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Projektowane kotły gazowe kondensacyjne przyczynią się do obniŜenia ilości poboru gazu. 

Ad. Pkt. 10 

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków - poza 
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. [ton/rok] 

MontaŜ kotłowni kondensacyjnej przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji do 
otoczenia m.in. pyłów, SO2, NOx, CO i CO2. 

c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego.  

d)  emisji hałasu oraz wibracji, a takŜe promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - poza zakresem projektu, bez zmian 
w stosunku do stanu istniejącego.  

e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami - poza zakresem projektu, bez zmian 
w stosunku do stanu istniejącego, z wyjątkiem ograniczenia emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery. 

Ad. Pkt. 11 

W stosunku do budynku o powierzchni uŜytkowej większej niŜ 1000 m2 określonej zgodnie 
z polskimi normami, dotyczącymi właściwości uŜytkowych w budownictwie oraz określania 
i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – analizę moŜliwości racjonalnego 
wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia 
wiatru, a takŜe moŜliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania. 

Dla przedmiotowego obiektu zleca się instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii przy 
zastosowaniu kolektorów słonecznych. 

1.10 Postanowienia końcowe 

MontaŜ, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy naleŜy wykonać i przeprowadzić zgodnie z 
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poŜ., oraz 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. Tom II – 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną 
ITB, oraz CNBOP. 

MontaŜ urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, 
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wydelegowany personel obiektu w obsłudze 
zastosowanych urządzeń. KaŜde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację 
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Techniczno – Ruchową, oraz instrukcję obsługi. Dodatkowo pomieszczenie kotłowni naleŜy 
wyposaŜyć w schemat instalacyjny w formie tablicy oraz instrukcję postępowania na wypadek 
powstania poŜaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 

Projektowaną kotłownię naleŜy wyposaŜyć w sprzęt gaśniczy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 
2006r.). 

Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne niŜ dobrane w projekcie, ale    o identycznych 
parametrach, tylko za zgodą osób projektujących. 

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez 
zgody pisemnej osób projektujących. 

Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 
24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 

1.11 Zestawienie podstawowych urządzeń i armatury  

Typ urządzenia: Producent / dystrybutor j.m. - 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Zawór TS-90-V_p prosty DN10 HERZ lub równowaŜny szt. 13 

Zawór odcinający RL-1_p prosty DN10 HERZ lub równowaŜny szt. 13 

Zawór kulowy DN25 HERZ lub równowaŜny szt. 2 

Grzejnik Compact 22/450/800 PURMO lub równowaŜny szt. 1 

Grzejnik Compact 22/600/700 PURMO lub równowaŜny szt. 2 

Grzejnik Compact 22/600/800 PURMO lub równowaŜny szt. 2 

Grzejnik Compact 22/600/900 PURMO lub równowaŜny szt.    6 

Grzejnik Compact 22/600/1100 PURMO lub równowaŜny szt. 1 

Grzejnik Compact 22/600/1200 PURMO lub równowaŜny szt. 1 

Głowica termostatyczna Herzcules HERZ lub równowaŜny szt. 13 

Zawór odpowietrzający HERZ lub równowaŜny szt. 7 

Rura miedziana φ15x1.0  mb. 85 

Rura miedziana φ18x1.0  mb. 15 

Rura miedziana φ22x1.0  mb. 15 

Rura miedziana φ28x1.5  mb. 200 
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2.INFORMACJA BIOZ 

 

OBIEKT:  Zespół Szkół Leśnych – Budynek Praktycznej Nauki Zawodu 

 Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko 

 

 

INWESTOR:  Zespół Szkół Leśnych 

 Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko 

         

 

PROJEKTANT:  mgr inŜ. Tomasz śak 

 Nr upr. MAP/0238/POOS/09 
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I. ZAKRES ROBÓT 

Instalacja c.o. 

1. DemontaŜ istniejącej instalacji i grzejników. 
2. Wykonanie przebić w przegrodach budynku.  
3. MontaŜ instalacji c.o. 
4. MontaŜ grzejników wraz z armaturą.  
5. MontaŜ pomp obiegowych c.o. wraz z armaturą.  
6. Wpięcie instalacji c.o. do projektowanej kotłowni. 
7. Płukanie instalacji c.o. 
8. Wykonanie próby szczelności instalacji c.o. 
9. Zaizolowanie miejsc przebić. 

 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Prace dot. projektowanej instalacji odbywać się będą w istniejącym obiekcie Zespołu Szkół 
Leśnych w Lesku. 
 
III. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Ze względu na zakres projektowanej instalacji i na roboty związane z jej wykonaniem  
istniejące elementy działki lub terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi w tym przypadku nie występują. 
 
IV. Przewidywane zagroŜenia: 

- podczas montaŜu rurociągów i armatury istnieje zagroŜenie poparzeń, 

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnętrznych, przy transporcie, 
ustawianiu i montaŜu urządzeń projektowanych instalacji moŜe dojść do stłuczeń, 
skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących te prace, 

- podczas uruchamiania instalacji moŜe dojść do poraŜenia prądem elektrycznym. 
 
V. InstruktaŜ: 

- szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

- przekazanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

- przekazanie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜy i obuwia roboczego. 

 
VI. Środki zapobiegawcze: 

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Osoby pracujące na wysokości (dach budynku) i naraŜone na upadek muszę być 
wyposaŜone w uprzęŜe zabezpieczające. MontaŜ cięŜkich elementów instalacji (zbiorniki, 
naczynia przeponowe) musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy 
odpowiedniej asekuracji. 

Podczas prac na dachu, w celu ochrony osób postronnych, teren wokół budynku naleŜy 
ogrodzić. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren budowy, oraz jeŜeli jest to konieczne 
wyznaczyć i odpowiednio oznakować bezpieczne przejścia przez ten teren. 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót obowiązkiem wykonawcy jest 
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, oraz podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek unikać 
uszkodzeń, lub uciąŜliwości dla osób lub własności a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne naleŜy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w naleŜytym stanie technicznym wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszystkie osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montaŜowych obowiązane są do 
stosowania kasków ochronnych, odzieŜy ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), oraz 
odpowiedniego obuwia. 
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3.Obliczenia do projektu 

Obliczenia do doboru przeponowych naczyń wzbiorczych z hermetyczną przestrzenią gazową: 

Pojemność uŜytkowa, oraz całkowita naczynia przeponowego obliczona została w oparciu o podane 
poniŜej wzory: 
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gdzie: 

p -  ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 

Vu - minimalna pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 

Vn - minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego [dm3] 

VuR -uŜytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą na ubytki eksploatacyjne [dm3] 

pR -  ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar] 

VnR- pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego uwzględniająca jego pojemność uŜytkową 
z rezerwą eksploatacyjną [dm3] 

V -  pojemność całkowita instalacji [m3] 

ρ1 -  gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 = 10˚C [kg/m3] 

∆v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 
do temperatury obliczeniowej wody na zasilaniu tz [dm3/kg] 

pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar] 

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami [% pojemności instalacji]; E = 
0,5% ÷ 1,0% 

10 -  współczynnik przeliczeniowy [-] 

 

 

Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych do instalacji c.o. o pojemności 5842dm3: 

DANE DO OBLICZEŃ: 

Pojemność całkowita instalacji: V [m3] 5,842 

Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej: ρ1 [kg/m3] 999,70 

Przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy ogrzewaniu: ∆v [dm3/kg] 0,0168 

Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego: p [bar] 1,5 
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Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym: pmax [bar] 3,0 

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami: E [%] 1,0 

WYNIKI OBLICZEŃ: 

Minimalna pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego: Vu [dm3] 98,1 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: Vn [dm3] 261,6 

UŜytkowa pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne: VuR [dm3] 156,5 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji: pR [bar] 1,9 

Całkowita pojemność naczynia z rezerwą na ubytki eksploatacyjne: VnR [dm3] 572,8 

DOBÓR: 

Typ przeponowego naczynia wzbiorczego: Reflex G800 

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym systemie: 1 

 

 

Obliczenia do doboru zaworów bezpieczeństwa: 

Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału przepływowego króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa 
została obliczona w oparciu o podane poniŜej wzory: 

[ ]−α⋅=α rz9,0  
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gdzie: 

α - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy [-] 

m - obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] 

d - najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa [mm] 

A - powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa [mm2] 

αrz - katalogowy współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa [-] 

V - pojemność instalacji  [m3] 

p1 - ciśnienie dopuszczalne w instalacji [bar] 

ρ - gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m3] 

 

Dobór zaworu bezpieczeństwa do instalacji c.o. o pojemności 5482 dm3: 

DANE DO OBLICZEŃ: 

Ciśnienie dopuszczalne w instalacji: p1 [bar] 3,0 

Katalogowy współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa: αrz [-] 0,51 

Pojemność instalacji (zasobnika c.w.u.): V [m3] 5,482 

Gęstość czynnika w temperaturze obliczeniowej: ρ [kg/m3] 999,7 
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WYNIKI OBLICZEŃ: 

Dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa: α [-] 0,459 

Obliczeniowa masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa: m [kg/s] 2,41 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego: A [mm2] 220 

Najmniejsza średnica króćca dopływowego do zaworu: d [mm] 16,73 

DOBÓR: 

Typ membranowego zaworu bezpieczeństwa: SYR 1915 

Średnica króćca wlotowego: R 1 1/2” (d = 35mm) 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa: 3 bar 

Maksymalna moc nominalna kotła: 910 kW 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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Uprawnienia projektowe 
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Oświadczenia projektantów 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 
z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, Ŝe: 

 

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 
przeznaczony do realizacji w budynku Praktycznej Nauki Zawodu 
Zespołu Szkół Leśnych, Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Kwiecień, 2011 

 

Projektujący: mgr inŜ. Tomasz śak 

 
 

 

                                                 Sprawdzający: mgr inŜ. Grzegorz Szlęk 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118  
z późniejszymi zmianami), oświadczam, Ŝe: 

 

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 
przeznaczony do realizacji w budynku Praktycznej Nauki Zawodu 
Zespołu Szkół Leśnych, Aleja Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko ze 
względu na rodzaj robót obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji 
inwestycji do sporządzenia planu BIOZ. 

 

Kwiecień 2011 

 

Projektujący: mgr inŜ. Tomasz śak 

 
 

 

                                                Sprawdzający: mgr inŜ. Grzegorz Szlęk 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 








