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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU   
1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)oświadczam, że projekt budowlany: 

Roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania 

 
  INWESTOR 
 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
ul. Dominikańska 5-9 
76-200 Słupsk 
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Miejscowość: Kluki 
Dz. nr 129 
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  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

 Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kluki 
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Smołdzino 
 Numery działek ewidencyjnych: 129 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 

instalacyjnej b/o w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych, nr 

157/Gd/2002 członek Pomorskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa o 

numerze ewidencyjnym  
POM/IS/5867/02 

Branża sanitarna 08.2021  

      
 
 
 

 



4 
 

2. Przynależność projektanta do PIIB i uprawnienia projektanta 

ZA ZGODNOŚĆ 
inż. Jerzy Sajek 

157/Gd/2002 

członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym  POM/IS/5867/02 
Z ORYGINAŁEM 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
Do projektu instalacji centralnego ogrzewania warz z układem powietrznej pompy ciepła dla budynku 

kultury ,,Zagroda Anny Kotsch” na działce nr 129 gmina Smołdzino na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w 
Klukach. 

 

1. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora; 
• projekt branży architektonicznej; 
• uzgodnienia z Inwestorem; 
• wytyczne projektowania wewnętrznych instalacji c.o.; 
• obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania; 
 

2. Zakres opracowania 
Poniższa część opracowania stanowi projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania wraz z układem 

powietrznej pompy ciepła dla budynku kultury w miejscowości Kluki na działce nr 129 gmina Smołdzino. 
Zakres opracowania obejmuje rozwiązania dla instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budynku, 

wskazanie zapotrzebowania, sposób rozdziału, przebieg instalacji oraz rozmieszczenie poszczególnych 
odbiorników. 

Poniższa część opracowania nie obejmuje rozwiązań zasilania energetycznego.   Rozwiązania te zawarte 
zostaną w oddzielnych opracowaniach branżowych. 

Opis, funkcja pomieszczeń oraz lokalizacja i rodzaj przyborów przyjęto wg opracowania architektoniczno-
konstrukcyjnego 

 
3. Dane ogólne 

Instalacje grzewczą zaprojektowano dla aktualnego stanu przegród obiektu który pochodzi z II połowy XIX. 
Projektowany obiekt to budynek niepodpiwniczony o 1 kondygnacji nadziemnych, w konstrukcji szkieletowej z 
wypełnieniem kwater glinobitką. Dach pokryty trzciną, podłogi z desek drewnianych.  

Budynek zasilany będzie w ciepło za pomocą powietrznej pompy zlokalizowanej na zewnątrz obiektu. 
Maszynownia pompy ciepła zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym w na 
parterze ( spiżarnia ) 

Miejscowość Kluki jest zaliczana do I - strefy klimatycznej o temperaturze zewnętrznej tzew.=-160C wg. PN-
82/B-02483. 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

 Pompa ciepła. 
 Źródłem ciepła dla obiektu będzie pompa ciepła W chwili obecnej Inwestor jest w posiadaniu 
używanej jednostki pompy ciepła zdemontowanej z innego obiektu na terenie muzeum. Urządzenie 
zamontowane zostanie dla potrzeb grzewczych zagrody. Pompa typu LA 28 AS firmy Dimplex 
dwusprężarkowa o parametrach: 
- Moc / COP przy A2/W35 : 1 sprężarka -12,8/3,0 
- Moc / COP przy A2/W35 : 2 sprężarki - 22,3/3,0 
- Moc / COP przy A2/W50 : 1 sprężarka -10,8/2,0 
- Moc / COP przy A2/W35 : 2 sprężarki - 21,1/2,5 
- Pobór prądu przy A2/W35 - 7,4 kW 
Maksymalna temperatura zasilania - 55oC 
   Pompa umieszczona zostanie na zewnątrz budynku na betonowym ( beton B25 ) podeście o 
wym. 100x100x20 cm. Podest posadowić na podbudowie z chudego betonu gr 10 cm oraz podsypce z 
piasku grubości 10,0 cm.  
 Wyprowadzenie mocy cieplnej z pompy do pomieszczenia technicznego zaprojektowano rur 
preizolownych giętkich w jednym odcinku. Trasa projektowanej instalacji zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania. Projektowana trasa pozawala na samokompensację wydłużeń cieplnych. 
 Rury preizolowane należy ułożyć w suchym wykopie na 100 mm zagęszczonej podsypce z 
piasku. W trakcie wykonywania wykopów w przypadku występowania wody gruntowej czy opadowej 
wykop należy odwodnić powierzchniowo przy użyciu pompy lub montować rurociągi poza wykopem 
i układać kompletnie zmontowane odcinki. 
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 Ułożone w wykopie na podsypce piaskowej rury, po wykonaniu prób należy przykryć piaskiem 
o warstwie co najmniej 100 mm (od wierzchu rur) i ułożyć taśmy ostrzegawcze, a następnie zasypać 
pozostałą część wykopu gruntem rodzimym I-II kat. lub piaskiem w przypadku gruntu III lub wyższej. 

Z uwagi na prawidłową pracę ciepłociągu z rur preizolowanych należy bezwzględnie 
zachować minima na przykrycie gruntem 0,5m 
 Projektowane przyłącze wykonać z rur preizolowanych elastycznych z polietylenu (PEX) 
typoszereg 6 bar o średnicach: 
- 40+40/126 – 2x40x3,7mm/126mm 

 Montażu rur preizolowanych zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Rura przewodowa 
wykonana jest z  sieciowanego polietylenu, posiadają barierę antydyfuzyjną. Izolacja cieplna 
wykonana jest ze spienionego polietylenu. Rurę osłonową stanowi karbowana rura z  PEX, o wysokiej 
elastyczności i dużej wytrzymałości, odporna na promieniowanie UV. 
 Łączenie rur preizolowanych należy dokonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi przez 
producenta systemu. Łączenie systemu za pomocą kształtek skręcanych lub zaciskowych.  
Izolacja złącz następuje przy pomocy zestawów izolacyjnych, składanych na budowie.  
 Czynnik układu stanowić będzie 39% roztwór glikolu etylenowego zapobiegając zamarzaniu 
instalacji do temperatury -25stC. Instalację glikolową wyposażyć w armaturę przystosowaną do pracy 
z glikolem etylenowym do 50%. Wszystkie czynności związane z napełnianiem, dopuszczaniem oraz 
opróżnianiem realizować poprzez przewoźną stację pompową z wbudowanym zbiornikiem pośrednim 
przeznaczoną do glikolu ( pojemność instalacji około 600 dm3 - dokładną ilość czynnika – rzeczywistą 
pojemność instalacji - wyznaczyć podczas przeprowadzania płukania i prób ciśnieniowych instalacji). 
 W obrębie pomieszczenia technicznego instalację wykonać z rur stalowych skręcanych lub rur 
cienkościennych rur stalowych o połączeniach zaprasowywanych ( z możliwością pracy z glikolem). 
Całość przyłącza ciepłowniczego wykonać z jednego odcinka rur. Przejście przez podest pompy oraz 
fundament budynku wykonać w tulejach osłonowych. 
 Pompy ciepła pracować będą w układzie z buforem ciepła o pojemności 300 dm3. Bufor ciepła 
wyposażony zostanie w grzałkę elektryczną o mocy 6,0 kW. Sterowanie  pracą układu pomp ciepła 
poprzez  standartowy wewnętrzny  sterownik pompy ciepła z panelem sterującym.  
 Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez membranowe zawory 
bezpieczeństwa. Ciśnienie otwarcia zaworu jest ciśnieniem maksymalnym dla pracy instalacji i 
wynosi 0.25 MPa. Należy zamontować zawór bezpieczeństwa  na w maszynowni pompy na obiegu 
pompy przed zaworami odcinającymi.  
 Zmiany objętości wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w 
instalacji CO przejmie naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG 50.  Naczynie jest połączone za 
pomocą rury wzbiorcze fi20 do przewodu powrotnego obiegów grzewczych. 
 Dla instalacji oraz przewodów sieciowych montować armaturę zgodnie z częścią graficzną. 
Ciśnienie nominalne 0,6 MPa. 
 Armatura w wykonaniu gwintowanym. 
 Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności montażu należy dokonać ustawienia nastaw 
wstępnych na zamontowanych zaworach - według załączonego zestawienia oraz rysunków 

 Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami 
izolacyjnym. Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi. 

Zestawienie elementów układu pompy ciepła: 
Nr Opis urządzenia  Ilość 
1 Dwusprężarkowa pompa ciepła do montażu zewnętrznego LA 28 AS 

Napięcie zasilania - 3/N/PE~400V, 50Hz - używana w posiadaniu 
Inwestora 

1 

2 Podgrzewacz odpływu kondensatu 1 
3 Zbiornik buforowy uniwersalny  300dm3, wyposażony w trzy tuleje 

do grzałek 1 1/2" 
1 

4 Grzałka do zbiornika buforowego moc  6,0 W, /N/PE~400V, 50Hz 1 
5 Sterownik WPM Econ5 - wyposażenie pompy ciepła  przeznaczony 

do montażu wewnątrz obiektu, panel sterujący,  moduł do zdalnej 
1 
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obsługi urządzenia 
6 Kompensator drgań KOMP40 2 
7 Pompa obiegu ładownia bufora z pompy ciepła  G=2,4 m3/h, Hp=25 

kPa, np UPH 90-32  
1 

8 Pompa c.o. -  G=1,9 m3/h, Hp=15 kPa np. Yonos Pico 25/1-8 1 
9 Zawór kołpakowy naczynia 3/4”x3,4 1 
10 Naczynie wzbiorcze przeponowe N50 

Pmax=6bar, Pwst=1,5bar  - instalacja c.o. 
1 

11 Zawór bezpieczeństwa 1/2" – 2,5 bar 2 
12 Zawór kulowy odcinający dn32 10 
13 Zawór kulowy odcinający dn25 4 
14 Zawór kulowy spustowy dn20 3 
15 Zawór zwrotny dn32 4 
16 Filtr siatkowy 3 
17 Manometr Ø80, pmax 4,0bar, 1 
18 Manotermometr Ø80, pmax 4,0bar, tmax-120°C 6 
18 Zawór odpowietrzający ( komplet - zawór plus odpowietrznik 

automatyczny ) 
4 

 
 
Instalacja grzewcza 
Parametry obliczeniowe 
Parametry wody instalacyjnej: 
• 50/40ºC dla instalacji grzejnikowej 
Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –16ºC 

zgodnie z normą PN-82/B-02403. 
Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze 

w budynkach – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego dla aktualnego stanu przegród. 
Temperatury pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi 
Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano za pomocą programu OZC Zapotrzebowanie na ciepło 

budynku wynosi: 22,2 kW 
Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą po ścianach nad posadzką obudowane płytą GK. 
Zaprojektowano regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej c.o. poprzez nastawy wstępne przy 

grzejnikowych zaworach termostatycznych. Regulację należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji. 
Na zaworach termostatycznych zamontować głowice. 

W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające automatyczne. Przed zaworem 
zamontować zawór kulowy odcinający 1/2". 

Rurociągi 
Montaż przewodów wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Wewnętrzne instalacje zasilającą grzejniki i rozdzielacze wykonać z rur z tworzywa sztucznego wkłada 

aluminiową PE/AL/PE  o połączeniach zaprasowywanych z barierą antydyfuzyjną. 
Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw: 
- warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub 

polietylenu sieciowanego PE-X, 
- warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo  
- oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub 

polietylenu sieciowanego PE-X. 
Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych 

niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 
elastycznym (np. kitem). 

Przewody podłączeń do grzejników powinny być przyłączone do przewodów poziomych za pomocą 
odsadzek zapewniających elastyczność połączenia. Kierunek przepływu czynnika grzejnego w przewodzie 
poziomym powinien tworzyć kąt rozwarty z kierunkiem przepływu w odgałęzieniu do pionu. 

Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane za pomocą grzejnikowych zaworów odpowietrzających 
(w komplecie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrzników zamontowanych w najwyższych punktach 
instalacji i na rozdzielaczach. Odpowietrzniki  wyposażyć dodatkowo w kulowe zawory odcinające. 
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Montaż rurociągów 
Rurociągi zarówno poziome jak i pionowe, mocować do ścian i stropów za pomocą typowych zawieszeń, 

uchwytów np. typu NICZUK METAL, HILTI, lub z zastosowaniem innych rozwiązań systemowych. Uchwyty 
muszą umożliwić założenie izolacji. Przewody poziome, prowadzone przy ścianach, stropach lub w kanałach, 
powinny spoczywać na podporach ruchomych umieszczonych w odstępach niżej podanych: 

• Dn 15 - 2,0m 
• Dn 20 - 2,5m;  
• Dn 25 - 3,0m;  
Montażu uchwytów przesuwnych dokonać w taki sposób by nie zakłócały one prawidłowości działania 

naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów. Przewody prowadzone na dużej odległości 
kompensować poprzez kompensatory (u-kształtne, mieszkowe itp.). 

Grzejniki 
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z dolnym  podejściem z wbudowanym zaworem 

termostatycznym podwójnej regulacji o szeregowym przepływie wody np. KERMI, VNH.  Na podejściach do 
grzejników montować podwójne zawory przyłączające. 

Wielkości i rodzaj grzejników do poszczególnych pomieszczeń są zaznaczone na rysunkach. 
Grzejniki montować na zawiesiach grzejnikowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika 

przed zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejników przy zachowaniu  odległości: 

• od ściany za grzejnikiem    - 5 cm; 

• od podłogi      - 7 cm; 

• od spodu podokiennika    - 7 cm; 

• od ściany bocznej wnęki (bez armatury)    - 15 cm; 

• od ściany bocznej wnęki (z armaturą)  - 25 cm; 

• Wielkości grzejników dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. 
Armatura 
Dla instalacji oraz przewodów sieciowych montować armaturę zgodnie z częścią graficzną. Ciśnienie 

nominalne 0,6 MPa. 
Armatura o średnicach mniejszych niż DN 50 – w wykonaniu gwintowanym. 
Przed i za zaworem regulacyjnym należy pozostawić odcinki proste o długości 3 x Dn (średnica nominalna 

zaworu). W przypadku montażu zaworu za kolanem odcinek ten należy zwiększyć do 5 x Dn zaworu. 
 
Próby szczelności 
Po zakończeniu montażu urządzeń całość instalacji wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Próbę  wykonać  

przed wykonaniem izolacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę 
przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa. 

 
Izolacja rurociągów 
Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami izolacyjnymi: 

• otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej  folii aluminiowej z samoprzylepną 
zakładką  

Grubość elementów izolacyjnych zgodne z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich wyposażenie”.  

• Dn 15- 20 mm;     
• Dn 20- 20 mm;      
• Dn 25- 30 mm; 
• Dn 32- 30mm;      
Wytyczne dla branż 

• doprowadzić zasilanie do poszczególnych urządzeń   
• instalację stalową podłączyć do instalacji uziemiającej 
• przy zabudowie instalacji należy przewidzieć dostęp do elementów rewizyjnych i regulacyjnych 

 
2.2.5. Uwagi końcowe 

Instalację wykonać zgodnie z: 

• Prawem Budowlanym 
• „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz 

z przywołanymi normami 
• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych –COBRTI Instal 
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• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe; 

• Obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ. 
• Część opisowa i graficzna stanowią integralną całość opracowania. 
• Wszelkie odstępstwa oraz ew. wątpliwości dot. rozwiązań i  projektu należy uzgadniać i wyjaśniać 

z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego; 
• Materiału instalacyjne, urządzenia i akcesoria montować zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. 
• Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 

tj. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
• Projekt wdrożyć do realizacji wyłącznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego 

potwierdzenia „do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru; 
• W czasie realizacji wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z projektami wszystkich branż oraz 

do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostałych prac instalacyjnych.  Obowiązkiem 
wykonawców jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespół projektowy nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie zmiany wynikające ze złej koordynacji i przygotowania montażu. W przypadku uwag do 
dokumentacji i zastosowanych rozwiązań projektowych wykonawca ma obowiązek  zgłosić listę uwag 
przed wykonaniem prac. 

• Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych punktach 
• W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego niepokazanego w 

projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób postępowania z napotkaną 
przeszkodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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