
Opis techniczny 

1.1  Podstawa opracowania 

 
Przy wykonywaniu projektu, wszelkie obliczenia i zasady opracowania, zostały wykonane zgodnie              
z zasadami i wytycznymi zawartymi w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.).  
- Polskich Normach, w tym m.in.. 

• - PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
• - PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
• - Projekt budowlany budynku 
• - Katalogi urządzeń 
• - Literatura fachowa 
• - Normy i przepisy tematyczne   
 

- Program INSTAL  OZC 4.8 
- Program INSTAL-Therm HCR 
- Literaturę branżową. 
- Katalogi producentów zastosowanych urządzeń 
 

1.2 Charakterystyka obiektu 

 
Projektowany budynek zlokalizowany jest w Walcach, w województwie opolskim.                            

Strefa klimatyczna III. Obliczeniowa temperatura zewnętrzna  wynosi –20oC.  
Jest to budynek mieszkalny  podpiwniczony. Budynek spełnia wymagania ochrony cieplnej. 
Temperatury wewnętrzne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury:         

ubikacje +20oC, łazienki +24oC, pomieszczenia mieszkalne +20oC, pomieszczenia użytkowe +18oC.         
 

2.0  Instalacja centralnego ogrzewania 

2.1 Ogrzewanie podłogowe. 

 

W pomieszczeniach parteru zaprojektowano instalację ogrzewania podłogowego. Taki rodzaj 
ogrzewania pozwala na uzyskanie odpowiedniego rozkładu temperatury  w strefie przebywania ludzi. 
Wykonanie instalacji zaprojektowano z rur typu PEX 16x2mm firmy np. Tweetop. Rury odznaczają się 
właściwościami antydyfuzyjnymi oraz możliwością łatwego gięcia. Zaprojektowano ogrzewanie 
podłogowe typu C, w którym rury są opasane całkowicie przez jastrych. Poszczególne obiegi grzewcze 
instalacji ogrzewania podłogowego przyłączone są do rozdzielacza wyposażonego w przepływomierze 
(rotametry), co umożliwi po uruchomieniu systemu na dokładną regulację przepływów w 
poszczególnych sekcjach instalacji. Przyjęto zastosowanie wysokiej jakości rozdzielaczy z rotametrami 
firmy np. Tweetop. Montaż rozdzielacza należy dokonać w szafce podtynkowej stalowej malowanych 
proszkowo.  

Ilość ciepła oddawanego przez podłogę zależy od temperatury zasilania, średnicy rur oraz sposobu        
ich ułożenia. Rolę izolacji cieplnej (a także akustycznej) pełni warstwa styropianu lub poliuretanu.        
Jej grubość i rodzaj dobiera projektant. Izolacja cieplna musi być zabezpieczona przed wilgocią 
pochodzącą z jastrychu. Najwygodniej jest zastosować izolacje systemowe.  
Rury muszą mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe, być odporne na korozję i szczelne, aby 
tlen nie przenikał przez ich ścianki. Do ogrzewania podłogowego stosować  rury wielowarstwowe        



z tworzyw z wkładką aluminiową. Rury mocować do podłoża spinkami lub klipsami. 
Odstępy między rurami ogrzewania podłogowego wynoszą zazwyczaj 10 cm. W strefach brzegowych, 
gdzie są duże straty ciepła, rury układać gęściej, aby uzyskać większą wydajność cieplną. 
 
Po wykonaniu izolacji cieplnej i ułożeniu rur prace instalacyjne są zakończone. Następny etap to prace 
budowlane – układanie jastrychu i warstwy wykończeniowej podłogi. Podkład rozszerza się pod 
wpływem ciepła rur grzejnych. Aby zapobiec pękaniu i deformacjom płyty grzewczej, trzeba wzdłuż 
ścian ułożyć taśmę brzegową oraz stosować dylatacje. Brak dylatacji lub taśmy brzegowej nie 
pozwoli przemieszczać się płycie grzewczej i może doprowadzić do jej zniszczenia.  

Kolejnym ważnym etapem prac budowlanych jest wygrzewanie jastrychu zmniejszające jego 
wilgotność. Podkład musi być podgrzany po normalnym okresie wiązania, a przed położeniem 
wykładziny podłogowej. Temperaturę w rurach grzejnych podwyższa się stopniowo. Podczas 
podgrzewania podkład trzeba chronić przed nasłonecznieniem i przeciągami. Zbyt wolne lub zbyt 
szybkie wygrzewanie płyty grzewczej może ją uszkodzić. 
 
Na ogrzewanie podłogowe można układać kamień naturalny (na przykład marmur, granit), płytki 
ceramiczne lub linoleum. Podłogę możemy wykończyć też wykładzinami dywanowymi. 
Ilość ciepła oddawanego przez podłogę jest ograniczona i wynosi około 70-80 W/m2. Wielkość ta 
wynika z dopuszczalnej temperatury podłogi. Taka ilość ciepła wystarczy, by ogrzać nowoczesne, 
ciepłe budynki.  

Rury przykryć warstwą jastrychu. Jest to mieszanka piasku, żwiru, wody i spoiwa – zwykle 
cementu. Do zaprawy jastrychowej zaleca się dodanie specjalnych emulsji, tak zwanych 
plastyfikatorów. Zwiększa to jej plastyczność, dzięki czemu jastrych lepiej przylega do rur ze 
wszystkich stron, również od spodu.  

Grubość warstwy podkładu powinna wynosić około 6,5 cm, w tym nad rurą 4,5-5 cm. Grubość 
warstwy może być mniejsza, jeśli zastosujemy jastrychy płynne, tak zwane samopoziomujące. Mają 
one zwiększoną wytrzymałość, dlatego warstwa podkładu nad rurą grzejną może być mniejsza i 
wynosić około 2,5 cm. Całość warstwy jastrychu będzie miała wówczas około 4,5 cm.                    
Grubość warstw pokazano na rysunkach. 
 
Podkład trzeba sezonować 20-28 dni. Po okresie wiązania, ale przed pracami wykończeniowymi, 
podkład podgrzewa się w celu zmniejszenia jego wilgotności. Temperaturę wody w przewodach 
podnosi się stopniowo. Trzeba przy tym ściśle przestrzegać zaleceń producenta, gdyż zbyt szybkie 
nagrzewanie może spowodować zniszczenie podkładu. Pamiętajmy, aby przy wylewaniu betonu 
temperatura materiału, a także temperatura w pomieszczeniu nie była niższa niż +5°C. W miarę 
możliwości powinna być ona na stałym poziomie. 

Jako warstwę wykończeniową podłogi z systemem ogrzewania podłogowego, powinno się stosować 
materiały o dobrej przewodności cieplnej, aby nie stanowiły one izolacji dla przenikania ciepła. 
Im warstwa wykończeniowa będzie miała mniejszy opór przewodzenia, tym więcej odda ciepła.            
Z drugiej strony, wykładziny o większej izolacyjności pozwolą uzyskać bardziej równomierny rozkład 
temperatury w pomieszczeniu: nie będzie odczuwalna różnica temperatury w miejscach bezpośrednio 
nad rurami i położonych obok.  
 
Klej stosowany do przyklejania płytek musi być odporny na temperaturę do 50°C i trwale elastyczny, 
aby przejmował naprężenia ścinające między podłożem a posadzką.  

Sterowanie temperaturą w poszczególnych strefach grzewczych ogrzewania podłogowego odbywać się 
będzie za pomocą przewodowych termostatów ściennych np. Tweetop połączonych z napędami 
elektrycznymi umieszczonymi na rozdzielaczu obiegów grzewczych. W miejsce montażu rozdzielacza 
należy doprowadzić przewód zasilający 230V. Założono montaż 4 termostatów ściennych. 

Ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania ogrzewania podłogowego należy wykonać stosując 
specjalną armaturę ograniczającą (np. zawór ograniczający temperaturę typu RTL).     



 

2.2 Przewody doprowadzające i armatura 

 
Przewody prowadzić w posadzce i w ścianach . Przewody prowadzić ze spadkiem 5o/oo w kierunku 

źródła ciepła. Rozmieszczenie i średnice przewodów według rysunku. Przewody z istniejącej kotłowni 
do rozdzielaczy wykonać z rur miedzianych łączonych w technologii lutu miękkiego lub w technologii 
połączeń zaprasowywanych. Rury należy zaizolować. Połączenia z armaturą gwintowane uszczelniane 
taśmą teflonową. Na rozgałęzieniu przewodów po wyjściu ze źródła ciepła , oraz na odejściu do pionu 
zamontować zawory odcinające z kurkiem spustowym na przewodzie zasilającym i powrotnym.                              
Zawory powinny być zlokalizowane w miejscu łatwo dostępnym.  

 
 

2.3 Źródło ciepła 

 

Jako urządzenie grzewcze jest istniejący kocioł na paliwa stałe (ekogroszek) o mocy 75 kW. 
Kocioł jest nowatorskim urządzeniem grzewczym na paliwa stałe. Pracę paleniska nadzoruje 
sterownik. 
 
Dobór pompy obiegowej. 
 
Do projektowanego budynku żłobka dobrano pompę firmy np. GRUNDFOS MAGNA 25-60 z 
regulacją elektroniczną. 
 
 

3.0 „Plan bezpieczeństwa l ochrony zdrowia" 

3.1 Zakres robót 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych niezbędnych do budowy budynku 
mieszkalnego częściowo podpiwniczonego. 

3.2Kolejność wykonywanych robót 

 
1.1. Roboty budowlano-murowe  

1.2. Roboty montażowe instalacyjne 

1.3. Roboty wykończeniowe 

3.3 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 
 



3.4 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy. 

3.5 Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
A)       doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
B)       odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
C)       urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
D)       zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
E)       zapewnienia właściwej wentylacji, 
F)        zapewnienia łączności telefonicznej, 
G)       urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
 Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne   powinny  być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 
takie urządzenia. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
A) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania z natrysków, 
B) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 
zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z 
natrysków, 
C) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a" , „b", „c" należy zapewnić co najmniej 2,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno - sanitarnych inwestora. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 
 

3.6 Roboty budowlano - montażowe 

 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m. Od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. 



Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 

3.7 Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 
robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 

3.8 Urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych; 
-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
  urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

3.9 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie 
niebezpiecznych 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z     
  przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
  pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
  chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,   a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 



- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed   
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   stosowanie     
technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

3.10 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany instalacyjny. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym 
organom kontrolnym. 

  

3.11 Podstawa prawna opracowania: 

 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.jjedn.dz.u. Z 1998 r. Nr 21 póz.94z późn.zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz.u. Z 2000 r. Nr 106póz.1126 z 
późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (dz.u.nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (dz.u. Nr 151 póz.1256) 
-rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dz.u.nr62póz.285) 
- rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (dz.u. N r 62 póz.287) 
 -  rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie  rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (dz.u.nr  62 póz.288) 
- rozporządzenie rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie profilaktycznych 
  posiłków i napojów (dz.u.nr 60 póz. 278) 
- rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dz.u.nr 129 póz. 844 z póź.zm.) 
 
- rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 20 września 20001 r. W sprawie 
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (dz.u.nr 118 póz. 1263) 
 
- rozporządzenie rady ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. W sprawie rodzajów urządzeń  technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (dz.u.nr 120 póz. 1021) 
  rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa  i higieny 



pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz.u.nr 47 póz. 401) z wagi  na utratę mocy 
prawnej rozporządzenia ministra budownictwa i przemysłu materiałów  budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót  budowlano - montażowych i rozbiórkowych 
(dz.u.nr 13 póz. 93) z dniem 19 września  2003 r.  
 

3.12 Uwagi końcowe 

 
� Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz ogólnie obowiązującymi normami. 

 

4.0  Wytyczne branżowe 

4.1Wytyczne budowlane 

 
Przejścia rur przez przeszkody (przegrody) wykonać w tulejach ochronnych a otwory 

odpowiednio uszczelnić. 
 

4.2 Wytyczne BHP i Ppoż 

 
Wytyczne zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80 poz. 
563) urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.  
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