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OPIS TECHNICZNY 

 
I. INSTALACJA  C.O. i C.T. 

 
Przedmiot i zakres  opracowania. 
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwiązania instalacji grzewczej oraz 
ciepła technologicznego do nagrzewnic dla budynku HALI Nr 4 realizowanego w ramach 
ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI 
PPNT – III etap Jasionka S1. 
 
Założone parametry klimatu wewnętrznego do obliczeń instalacji grzewczej 
Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
oraz z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.  
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z PN-82/B-02403. – strefa III 
Temperatura zewnętrzna  - 20 °C 
Współczynniki przenikania ciepła wynoszą: 
Dla ścian zewnętrznych    - U1 = 0,19 W/m2K,  

- U2 = 0,18 W/m2K 
Dla stropu     - U = 0,13 W/m2K 
Dla posadzki      - U= 0,29 W/m2K 
Dla okien      - U= 1,30 W/m2K 
Dla drzwi      - U= 1,70 W/m2K 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepła  wynosi  

Qc.o. = 155 kW 
Pokrycie strat ciepła realizowane będzie poprzez układy ogrzewania grzejnikowego.  
Założone parametry obliczeniowe czynnika grzewczego:    80 / 60 °C. 
 
Rozwiązania instalacji grzewczej. 
Ciepło dla potrzeb grzewczych, częściowo wentylacyjnych i podgrzewu c.w.u. przygotowywane 
będzie w kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru projektowanego budynku. 
Instalację c.o. zaprojektowano w układzie pompowym, dwururowym.  
Instalacja grzewcza składa się z trzech sekcji: 
- 2 sekcji ogrzewania grzejnikowego 
- 1 sekcja ciepła do nagrzewnicy wentylacyjnej 
 
Przewody. 
Przewody poziome instalacji grzejnikowej prowadzone pod stropem parteru, piony c.o. oraz 
całą instalację ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych zostały zaprojektowane z rur stalowych 
ze szwem łączonych przez spawanie.  
Instalację grzejnikową od pionów  do grzejników wykonać w układzie trójnikowym z rur 
polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT z wkładką aluminiową, materiał  
PE-RT II generacji DOWLEX 2388 z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą  
z aluminium, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik 
przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/m2K oraz max. parametry pracy dla instalacji 
wodociągowych 70°C i 10 bar i centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar.  
Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosiądzu 
cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU,  
w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki powinny być 
wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie ciśnieniowej. 
Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ciśnienie 
robocze w tej temperaturze 0.6 MPa. 
Przy prowadzeniu przewodów należy zachować minimalny promień gięcia równy 4-5 d zewn.  
Podejścia do grzejników typu VK wykonać od dołu ze ściany z zastosowaniem zestawów 
przyłączeniowych o figurze kątowej. 
Przewody do grzejników prowadzić w posadzkach i w bruzdach ściennych w izolacji 
termicznej bez spadków.  



2 
 

Przy układaniu przewodów należy zwrócić uwagę na kompensację oraz lokalizację punktów 
stałych na instalacji c.o. Punkty stałe należy stosować przy odgałęzieniach. 
Maksymalne odstępy podpór przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynoszą : 
rura Dz 16 - odstęp 1,2 m 
rura Dz 20 - odstęp 1.3 m 
rura Dz 25 - odstęp 1.5 m 
rura Dz 32 - odstęp 1.6 m 
Miejsca zamocowań powinny uwzględniać zasady kompensacji wydłużeń.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych- naturalna i kompensatorami u-kształtowymi. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 
umożliwiających swobodne przemieszczanie się zaizolowanego przewodu. Szczególną 
uwagę należy zwrócić przy przejściu przewodami przez ścianę dylatacyjną.  
Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano poprzez zbiorniki odpowietrzające w kotłowni 
oraz automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinającym zamontowane w najwyższych 
punktach poziomów oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne na każdym pionie  
i odpowietrzniki na grzejnikach. 
W najniższych punktach instalacji należy zamontować zawory odwadniające.  
W części rysunkowej dla rur stalowych podano średnice nominalne, a dla rur tworzywowych 
średnice zewnętrzne. 
 
 Grzejniki. 
Do ogrzewania pomieszczeń objętych układem ogrzewania grzejnikowego przyjęto grzejniki 
stalowe płytowe typu VK zasilane od dołu o wysokości 500, 600 i 900 mm oraz grzejniki płytowe 
zasilanie boczne.  
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowe drabinkowe - ASTER.  
Grzejniki należy zawieszać na ścianie, na wysokości 10 cm od wykończonej podłogi, przy 
pomocy kompletu uchwytów montażowych. Przy montażu grzejników należy przestrzegać 
minimalnych odległości od elementów budowlanych: 5 cm od ściany za grzejnikiem, 15 cm  
od bocznej ściany lub wnęki, 25 cm od bocznej ściany od tej strony grzejnika gdzie 
zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu.  
Podejścia do grzejników typu VK wykonać ze ściany za pomocą zestawów przyłącznych 
kątowych. Grzejniki łazienkowe montować na wysokości ca 1,0m nad posadzka.  
 
Armatura. 
Grzejniki centralnego ogrzewania typu VK z wbudowanymi zaworami ( w obliczeniach przyjęto 
wkładki zaworowe Oventrop) należy wyposażyć w głowice termostatyczne o zakresie 
temperatur 16-28oC 
Przed grzejnikami typu VK projektuje się element przyłączeniowy o figurze kątowej  
z obustronnym odcięciem.  
Przy grzejnikach stojących stosuje się element przyłączeniowy prosty. 
Przy grzejnikach łazienkowych oraz boczno zasilanych należy zamontować zawory 
termostatyczne z głowicami termostatycznymi a na gałązkach powrotnych zawory RLV.  
Odpowietrzenie instalacji przewiduje się poprzez separatory powietrza na poszczególnych 
gałęziach w kotłowni raz poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym na 
pionach, na grzejnikach oraz w najwyższych punktach instalacji.  
Dla armatury odpowietrzającej i odcinającej montowanej w bruzdach lub obudowanych 
należy zamontować drzwiczki z blachy nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm.  
Na odgałęzieniach projektuje się zawory odcinające kulowe.  
 
Instalacja ciepła technologicznego 
Instalacja ciepła technologicznego zaopatrywać będzie w ciepło nagrzewnicę jednego 
zespołu wentylacji nawiewnej. Zasilanie w ciepło nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 
podwieszanej, zlokalizowanej w pomieszczeniu garażu, projektuje się z regulacją jakościową 
na odbiorniku. Regulacja ta odbywać się będzie poprzez układ mieszający (zawór 
trójdrogowy na zasilaniu) oraz pompą obiegową. Układ ten zapewnia stały przepływ czynnika 
przez nagrzewnicę, regulowana zaś będzie jego temperatura w zależności od wymaganej 
temperatury powietrza nawiewanego. Przed zaworem mieszającym należy zamontować filtr 
siatkowy z zaworami odcinającymi kulowymi, a za pompą zawór zwrotny.  
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W celu odpowietrzenia instalacji c.t. projektuje się separator powietrza w kotłowni oraz 
odpowietrzniki automatyczne w najwyższym punkcie instalacji. 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji Qc.t..  =  10,5kW 
 
Izolacja antykorozyjna. 
Instalację c.o. i c.t. wykonaną z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz normą PN-79/H-97070. 
Przed wykonaniem zabezpieczenia należy dokładnie oczyścić powierzchnie rur z rdzy  
i tłuszczu. Oczyszczone powierzchnie należy pokryć dwukrotnie farbą podkładową  
ftalowo-miniową lub cynkorem. 
Po wyschnięciu tak przygotowanego podłoża zabezpieczone powierzchnie pomalować 
farbami nawierzchniowymi, olejnymi lub syntetycznymi. Podczas malowania temperatura 
otoczenia nie powinna być niższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza powyżej 75%.  
Wszystkie wyroby malarskie winny być atestowane i użyte w okresie gwarancyjnym. 
Z uwagi na zawartość substancji palnych i toksycznych podczas malowania należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 
 
Izolacje termiczne 
Przewody poziome zasilające i powrotne instalacji c.o. prowadzone pod stropem parteru 
oraz piony należy izolować otulinami z pianki polietylenowej: 
dla rur do ø 22   -     gr 20 mm  
dla rur  ø 22 – ø35         -     gr 30 mm  
dla rur  ø 35– ø100      gr = średnicy wewnętrznej rury  
Przewody instalacji c.o. zasilające grzejniki, prowadzone w bruzdach i w posadzkach należy 
izolować rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej Thermacompact S grubości 6 mm.  
 
Płukanie i próby  
Po zakończeniu montażu rurociągów należy wypłukać instalację w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”. 
Zgodnie z tymi wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji 
w całości.  
Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.  
Próbę hydrauliczną wodą zimną należy przeprowadzić na ciśnienie 0.5 MPa. Wymienione 
ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 min. do pierwotnej wartości.  
Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0.06 MPa.  
W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0.02 MPa.  
W przypadku wystąpienia przecieków w czasie przeprowadzania próby należy je usunąć  
i przeprowadzić całą próbę ponownie. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji c.o. wszystkie zawory grzejnikowe 
muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia ( założone kapturki  a nie głowice ).  
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić  
do zaizolowania rurociągów i zakrycia bruzd. 
Próba na gorąco - wodą o temperaturze i ciśnieniu roboczym. Podwyższanie temperatury wody 
zasilającej w instalacji może następować w tempie max. 5°C na godzinę. Po 3 dobowym 
okresie działania można przystąpić do regulacji instalacji wykonując wszystkie nastawy 
przewidziane w projekcie. Ruch próbny 72 godziny zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.. 
Wykonanie płukania i prób instalacji c.o. należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawstwo robót i warunki BHP 
Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP ogłoszonymi  
w rozporządzeniu MBiPMB z dn.28.03.1972. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U.nr 13 z 10.04.1972. Całość robót należy 
prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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instalacji centralnego ogrzewania" zeszyt 6,oraz „Wytycznymi projektowania i stosowania 
instalacji z tworzyw sztucznych”. Obudowa i krycie rurociągów wg P.B. architektonicznego. 
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winny posiadać certyfikat dopuszczający do 
stosowania w budownictwie.  
 
Zestawienie mocy elektrycznej uządzeń c.o. i c.t:  
- pompa obiegowa przy nagrzewnicy c.t.       -  N=60W     szt 1 
- siłownik zaworu trójdrogowego przy nagrzewnicy  c.t   – 220 V, N= 4 W            szt 1 
 
Zabezpieczenia p.poż. 
Przy przejściu instalacji przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego rurociągi 
zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej elementu budowlanego przez 
które przechodzą. Przejścia wykonać wg. wytycznych producenta.   
 
II.  TECHNOLOGIA KOTŁOWNI  GAZOWEJ 

Zakres  opracowania. 
Opracowanie obejmuje część technologiczną projektowanej kotłowni gazowej oraz wytyczne 
dla branż: budowlanej, elektrycznej oraz AKPiA. 
Projektowany układ technologiczny kotłowni przygotowywać będzie ciepło dla potrzeb 
potrzeb grzewczych, ciepła technologicznego do nagrzewnicy wentylacyjnej oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Hali nr 4. 
 
Układ na potrzeby centralnego ogrzewania. 
Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie parteru. 
Kotłownia przygotowywać będzie czynnik grzejny na cele c.o, c.t. o parametrach 80/60°C. 
Wymagana moc grzewcza wytwarzana będzie w jednej jednostce kotłowej np. VITOPLEX 
200 typ SX2 o znamionowej mocy cieplnej 270 kW.  
Kocioł wyposażony będzie w modulowany palnik wentylatorowy RS34 MZ na gaz ziemny 
GZ50 z kompletną ścieżką gazową. Regulacja pogodowa układu technologicznego kotłowni 
prowadzona będzie regulatorem nadrzędnym Vitotronic 200H. Regulator sterował będzie 
temperaturą na zasilaniu oraz 1 obiegu grzewczego poprzez mieszacz trójdrogowy.  
Kocioł wyposażony będzie w regulator kotłowy Vitotronic 300 GW2B który sterował będzie 
dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami.  
Dla wymuszenia przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych projektuje się pompy 
obiegowe bezdławnicowe. 
Na wszystkich obiegach grzewczych i c.t. projektuje się pompy z elektroniczną regulacją 
prędkości obrotowej /regulacja proporcjonalno-ciśnieniowa/, na obiegu c.w.u projektuje się 
pompy stopniowe. Przed zanikiem dopływu wody  kotły zabezpieczone będą przez 
zabezpieczenie stanu wody np. typ 933.1. Przed zanikiem ciągu kominowego oraz przed 
niekontrolowanym wypływem gazu do komory kotła zabezpiecza automatyka palnika oraz 
czujnik ciągu kominowego.  
W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia projektuje  
się membranowe zawór bezpieczeństwa na kotle oraz naczynie wzbiorcze ciśnieniowe.  
Zaprojektowano zawory bezpieczeństwa typ 1915 11/4”(najmniejsza średnica kanału 
dolotowego 27 mm) Ciśnienie początku otwarcia 3,5 [bar].  
Układ automatyki należy dodatkowo wyposażyć w czujniki ciągu kominowego znajdujące  
się na każdym czopuchu kotłów, które będą wyłączały cały układ w przypadku zaniku ciągu  
lub cofki spalin /wyłączenie układu oznacza wyłączenie kotłów z ruchu/. 
Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektowano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe  
typ N400.  
Naczynie wzbiorcze należy podłączyć do rozdzielacza powrotnego instalacji  
/wg schematu technologicznego/. 
Przed naczyniem należy zamontować złącze samoodcinające SU 1” oraz manometr. 
Przed przyłączeniem kotła do instalacji grzewczej należy instalację dokładnie przepłukać         
w celu usunięcia zanieczyszczeń i osadów. 
Uzupełnianie wody w zładzie /połączenie rozłączne/ projektuje się do rozdzielacza 
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powrotnego poprzez zawór ze złączką do węża. 
Wodę do napełniania zładu instalacji c.o. oraz jego uzupełniania należy przygotować w stacji 
uzdatniania wody AQUASET 500   wyposażony w zestaw przyłączeniowy.  
Odprowadzenie spalin z kotła projektuje się czopuchem dwuściennym ze stali nierdzewnej  
ϕ 200 oraz kominem spalinowym Schiedel  Rondo Plus 25 wg części architektonicznej. 

Układ centralnej ciepłej wody. 
Podgrzew ciepłej wody użytkowej od temperatury 5°C do 55°C odbywał się będzie   
w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 1000 l.  
Celem zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ przed nagłym wzrostem ciśnienia,  
na przewodzie wody zimnej  projektuje się membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 
o średnicy króćca wlotowego 3/4”.  Zawór nie może być odcięty od podgrzewacza.  
Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczeństwa nie może być zamknięty.  
Zawór należy zamontować ponad górną krawędzią podgrzewacza i przewód wyprowadzić 
nad kratkę ściekową. 
W celu zmniejszenia liczby zadziałań zaworu bezpieczeństwa dodatkowo na przewodzie 
dopływowym wody zimnej przed podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej projektuje się 
naczynie wzbiorcze przeponowe przepływowe DT 5 80 z armaturą przepływową Flowjet.  
Na przewodzie dopływowym wody zimnej do podgrzewacza projektuje się filtr, wodomierz 
oraz zawór zwrotny. Przyjmuje się wymuszony układ cyrkulacji ciepłej wody. 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego i c.c.w.. 

Instalacja c.o. wg  PN-99/B-2414 
Zabezpieczenie stanowią następujące elementy : 
a\ zawory bezpieczeństwa 
- membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 o średnicy króćca dolotowego 11/4”, 
najmniejsza średnica kanału dolotowego wynosi 27 mm , nastawa ciśnienia otwarcia 3,5 bar.  
b\ naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o. 
- naczynie wzbiorcze przeponowe N400 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar, ciśnienie 
wstepne 1,5 bar. 
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej φ25. Na rurze wzbiorczej należy zamontować  
/wg. schematu/ manometr oraz złącze samoodcinające– SU 1”.  

Instalacja c.w.u. wg PN-76/B-02440 
Zabezpieczenie stanowią następujące elementy : 
-  zawór bezpieczeństwa 
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 o średnicy króćca dolotowego 3/4”, 
najmniejsza średnica kanału dolotowego wynosi 20 mm , nastawa ciśnienia otwarcia 6 bar.  
Zawór będzie umieszczony na przewodzie dopływowym wody zimnej nad górną krawędzią 
podgrzewacza c.w.u.. 
-naczynie wzbiorcze 
Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe przepływowe DT 5 80 z armaturą 
przepływową Flowjet, P- 10bar, ciśnienie wstępne 4,2 bar. 

Rurociągi,  armatura. 

Rurociągi. 
Rurociągi instalacji grzewczej w kotłowni projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.  
Instalację wodociągową w kotłowni projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. 

Armatura. 
- odcinająca: przepustnice kołnierzowe dla średnic od Ø65 i wyżej, zawory kulowe, zwrotna – 
o połączeniach gwintowanych 
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi /w najwyższych punktach 
instalacji/, 
- filtry siatkowe z połączeniami gwintowanymi 
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Wentylacja nawiewna i wywiewna kotłowni. 
Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=270⋅5=1350 cm2. 
Nawiew powietrza do kotłowni projektuje się kanał stalowym o wym. 600x250 mm.  
Wlot powietrza (czerpnie powietrza) zlokalizować na wys. 2,35 nad terenem, a w kotłowni 
dolną krawędź wylotu kanału należy umieścić na wysokości 30 cm nad posadzką.  
W celu umożliwienia regulacji nawiewu projektuje się przepustnicę z możliwością zamknięcia 
przekroju przepływowego kanału nie więcej niż o 50 %. 
Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych F=0,5⋅1350=675 cm2. Wywiew powietrza 
odbywał się będzie kanałami wentylacji grawitacyjnej umieszczonymi pod stropem kotłowni 
wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. 

Odprowadzenie spalin. 
Odprowadzenie spalin z kotła projektuje się kominem Rondo Plus 25 o średnicy φ250 mm  
i wysokości czynnej 11,5 m. Komin w dolnej części komin wyposażony będzie w wyczystkę 
oraz miskę kondensatu z przewodem odpływowym. 
Czopuch  dn 200 projektuje się z blachy nierdzewnej z rur i kształtek w systemie MKD.   
Wlot spalin do komina projektuje się pod kątem 90° i dostosować z otworem wlotowym do 
komina.  

Izolacja termiczna. 
Przewody należy izolować po wyschnięciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-85/B-02421. 
Rurociągi instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. Grubość izolacji 
wynosi: 

- rurociągi zasilające i powrotne c.o.:  30 mm 
- rurociągi zimnej wody:  13 mm 
- rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji:  25 mm 

Izolację owinąć płaszczem z folii polietylenową. 
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od przepływającego 
czynnika. 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg następujących kart katalogowych: 
- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociągi na parametry 80/60°C. 
Powłoki malarskie należy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. 
Podłoże pod powłoki powinno być oczyszczone do 2-go stopnia czystości wg normy 
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051.   

Płukanie i próby instalacji cieplnej. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociągi należy przepłukać dwukrotnie przez 
15÷20 min za każdym razem. Prędkość wody płuczącej 1 m/s. Instalację uważa się za 
przepłukaną gdy w wypływającej wodzie płuczącej zawartość zawiesiny wynosi mniej niż  
5 mg/l. 
Płukaniu należy poddać rurociągi wody grzewczej, ciepłej i zimnej.  
Instalację technologiczną należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-64/B-104. 
Ciśnienie próbne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej 
instalację technologiczną poddać badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy 
temperaturze i ciśnieniu roboczym. Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie 
szczelności na ciśnienie próbne 0,9 MPa. 

Wytyczne dla branż. 

Instalacja elektryczna. 
a) zasilanie urządzeń w kotłowni przyjąć z uwzględnieniem ich mocy i charakterem zasilanie 

oraz zgodnie z DTR tych urządzeń 
b)   nie sytuować oświetlenia sztucznego nad urządzeniami i maszynami 
c) średnie natężenie oświetlenia dobrać wg PN-84/E-00203 
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moce urządzeń : 
-regulator kotła Vitotronic 200 H 220 V, 50 Hz, pobór mocy 10 W, prąd znamionowy 2x6A 
- siłowniki mieszaczy – 220 V, 50 Hz, pobór mocy 4 W 
-pompa obiegowa c.o. cz. administracyjna   N = 200 W, 1x230V  
- pompa obiegowa c.o. dla hal  -    N = 200 W, 1x230V 
- pompa obiegowa c.t.,-       N = 90 W, 1x230V  
- pompa cyrkulacyjna cwu,-     N = 90 W,    1x230V 
- pompa kotłowa -      N = 150 W, 1x230V 
- pompa ładująca podgrzewacz;    N = 150 W,  1x230V 
- zasilanie systemu detekcji gazu GX ( zawór elektromagnetyczny MAG-1, 1 detektor gazu   
  DEX, moduł alarmowy MD 
-zasilanie palnika gazowego do kotła : moc znamionowa 1,0 kW, zabezpieczenie  
silnika 10 A, pobór prądu przy 230/400= 3,6/2,1A 

AKPiA. 
Projektowana kotłownia sterowana będzie za pomocą regulatora kotłowego Vitotronic 300 
GW2B oraz regulatora nadrzędnego Vitotronic 200H. 
Układ automatyki należy dodatkowo wyposażyć w czujniki ciągu kominowego znajdujące się 
na czopuchu kotła, które będą wyłączały cały układ w przypadku zaniku ciągu lub cofki spalin 
/wyłączenie układu oznacza wyłączenie kotłów z ruchu/. 
Okablowanie regulatora należy zamówić oddzielnie. 
Montaż i uruchomienie instalacji należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. 
Zasilanie regulatorów oraz urządzeń kotłowni należy wykonać z rozdzielni kotłowej  
RK ujętej w proj. elektrycznym. 

Branża budowlana i sanitarna. 
- zamontować zlew z zaworem ze złączką do węża 
- kocioł posadowić na cokole o wys. 50 mm i wymiarach wg DTR urządzenia  

na dźwiękochłonnych nogach regulacyjnych 
- drzwi do kotłowni powinny być otwierane na zewnątrz kotłowni, powinny mieć  

od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem 
- wysokość pomieszczenia kotłowni powinna być nie mniejsza niż 2,5 m 
- klasa odporności ogniowej ścian, stropu oraz otworów w przegrodach pomieszczenia 

kotłowni powinna być nie mniejsza niż określona w RMI z dn. 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                 
/z późniejszymi zmianami/. 

- posadzka  kotłowni wykończona płytkami gresowymi a ściany do wysokości 2 m  
wyłożyć płytkami 

Wytyczne do instrukcji obsługi. 
Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji inwestor powinien opracować instrukcję obsługi. 
Instrukcja obsługi powinna określać m. innymi: 
- dane dotyczące obsługi (stałe, okresowe, kwalifikacje) 
- sposób postępowania i czynności wykonywane podczas rutynowej obsługi 
- sposób postępowania i czynności wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji w kotłowni  
  (np. awarie elementów kotłowni, brak zasilania elektrycznego) 
- zasady BHP przy wykonywanie czynności związanych z obsługą w kotłowni 
- dane dotyczące serwisu instalowanych urządzeń w kotłowni. 

Sprzęt przeciwpożarowy. 
Kotłownie wyposażyć w jedną gaśnicę proszkową GP6x/ABC 6 kg i jeden koc gaśniczy. 

Uwagi końcowe. 
- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” cz. II, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na 
paliwa gazowe i olejowe”, wytycznymi i DTR montażu dobranych urządzeń,  
RMI z dn. 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi aktami prawnymi  



8 
 

i normatywami,  
- Całość urządzeń AKPiA zamówić u dostawcy kotłów i urządzeń.  
- Montaż urządzeń kotłowni oraz urządzeń AKPiA prowadzić pod nadzorem dostawcy 
urządzeń - przedstawiciele firmy w Polsce. 
Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty oraz deklaracje 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Wykonać odpowietrzenia w najwyższych punktach instalacji. 
Wszystkie odwodnienia, spusty z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad zlew lub kratki 
ściekowe. 
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OBLICZENIA. 
 
Bilans  ciepła. 
 
-  dla potrzeb grzewczych    ~  155 kW 
-  dla potrzeb ciepła do nagrzewnic went. -     10,5 kW 
-  dla potrzeb c.w.u    -     80 kW  
razem           245,0 kW 
 
Układ technologiczny kotłowni projektuje się z podgrzewem ciepłej wody użytkowej.  
Ciepło wytwarzane będzie w jednej jednostce kotłowej niskotemperaturowej o znamionowej 
mocy cieplnej 270 kW.   
Kocioł wyposażony będzie w modulowany palnik wentylatorowy na gaz ziemny  
GZ50 w zakresie mocy 30-100%. Ścieżka gazowa ww. palnika jest jego integralnym 
elementem. 
 
Obliczenie  zapotrzebowania  ciepłej  wody  użytkowej. 
a) natrysk 
-  6 natrysków 
-  zużycie  ciepłej  wody  na  jedną  osobę            -  30 kg/osobę 
-  całkowite  zapotrzebowanie  ciepłej  wody  o  temperaturze  55°C wyniesie : 
 

[ ]hkgmcwu /675~30
8

30
6 =⋅⋅=  

 
-  założono pobór ciepłej wody z natrysku przez 30 min po zakończonej zmianie. 
-  czas  kąpieli  pod  natryskiem    -  8min 
 
b)  Umywalki  
-  liczba umywalek  w umywalniach    -  32 szt 
-  czas trwania mycia rąk     -  4.5 min 
-  zużycie ciepłej wody na jedno mycie rąk wynosi   -  2.5 kg 
-  całkowite zapotrzebowanie ciepłej wody wyniesie : 
 

[ ]hlmcwu /10655,2
5.4

60
32 =⋅⋅=  

 
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej wynosi : 
 

[ ]hlGh /17401065675max =+=  

 
Wydajność  stała  podgrzewacza  zasobnikowego  wyniesie : 
 

[ ]kWQwym 2,101~
860

)555(1740 =−⋅=  

 
Dobór zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. 
Dobrano jeden podgrzewacz o poj. 1000 l. o wydajności stałej przy temperaturze zasilania  
80oC i podgrzewie wody  do 55o C    
G=1565 l/h.  
Wymagana moc cieplna przy 1 godzinnym czasie podgrzewu do temperatury 55 oC  
wyniesie ca 111 kW.  
Ze względu na akumulację ciepła oraz nierównomierność rozbioru zastosowano 
współczynnik redukcji mocy cieplnej : 
Ψ=  = 0,74 
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gdzie  :współczynnik nierównomierności Nh = 1.5,  φ = 0.72 (akumulacyjność) 
Zredukowana moc ciepła doliczona do bilansu kotłowni wyniesie 80 kW 
 

Dobór  naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o. wg  PN-99/B-02414   
 
 V         =        2,5 m3  -  pojemność instalacji ogrzewania wodnego 
ρ1  = 999,7kg/m3  -  gęstość wody 
∆v  =  0,0287 dm3/kg  -  przyrost objętości wody dla Tz= 80oC 
pmax = 3.0 bar   -  maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu  
p = 1,5 bar   -  ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym 
E = 1 %   -  ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej  
  
Pojemność użytkowa naczynia:   
  
 
 
  
Vu = 71,73 
Pojemność użytkowa naczynia z rezerwą: 
 
 
 
 
Vur = 96,73 dm3 

 
Wartość ciśnienia wstępnego pracy instalacji wynosi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr = 1.77 bar 
 
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: 
 
 
 
 
  
VnR = 304,8 dm3 
 
Dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze typ N400. Pojemność całkowita naczynia 
wzbiorczego wynosi 400 dm3. Maksymalne ciśnienie robocze naczynia 3,0 bar, ciśnienie 
wstępne w naczyniu 1,5 bar,  
 
Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wynosi: 
 
 
 
 
d = 5,93 mm 
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Przyjęto średnicę rury wzbiorczej φ25. Naczynie połączone jest z instalacją za pomocą 
złącza samoodcinającego reflex SU 1”.  

Dobór naczynia wzbiorczego na ciepłej wodzie użytkowej wg  PN-99/B-02414  
Przyrost objętości wody podczas ogrzewania do temperatury pracy: 
 

7,16
100

67,11000 =⋅=eV  

 
Współczynnik ciśnienia wynosi: 
 

257,0
16

)12,4()16( =
+

+−+=Df  

 
Pojemność znamionowa naczynia wyrównawczego wynosi: 
 

30,65
257,0

7,16
dmVn ==  

 
Dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze przepływowe np. DT 5 80 z armaturą przepływową 
Flowjet , średnica 480mm , h=750 mm. 
Maksymalne ciśnienie robocze naczynia 10 bar, ciśnienie wstępne w naczyniu 4,2 bar. 
 
Obliczenie i dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle o mocy 270 kW  
wg PN81/M-35630 i DT-UC-90/WO  
 
-  N = 270 [ kW ] - największa moc trwała kotła, 
-  r = 2133,4 [ kJ/kg ] - ciepło parowania wody  przy  ciśnieniu  przed  zaworem  
bezpieczeństwa, 
-  K1 = 0,54 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry  
przed zaworem, 
-  α = 0,5 - współczynnik wypływu dla par i gazów, 
-  d  [ mm ] - średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa, 
-  A [ mm2 ] - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu, 
-  m - obliczeniowy strumień masy wody, 
-  p1 = 0,35 [ MPa ] - maksymalne nadciśnienie płynu przed zaworem bezpieczeństwa, 
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Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 o średnicy króćca dolotowego 11/4”, 
najmniejsza średnica kanału dolotowego 27 mm. Ciśnienie początku otwarcia 3.5 [bar]. 

Obliczenie i dobór zaworu bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. wg  PN-76/B-02440  
-  d [mm] - średnica kanału dolotowego w zaworze bezpieczeństwa pod grzybem, 
-  G [kg/h] - przepustowość zaworu bezpieczeństwa, 
-  V = 1000 [dm3] – pojemność wodna podgrzewacza 
-  a = 0,55 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy 
-  ac = 0,35⋅a = 0,35⋅0,55 = 0,193 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa, 
-  p1 = 0,6  [MPa] - ciśnienie zrzutowe, 
-  p2 = 0  [MPa] - ciśnienie odpływowe, 

-  γ1 = 986 [kG/m3] - ciężar objętościowy wody grzewczej. 

 
 
Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 o średnicy króćca dolotowego ¾”, 
najmniejsza średnica kanału dolotowego 14 mm. 
Ciśnienie początku otwarcia 6 [bar]. 

Dobór pomp. 
a/ Pompa obiegowa c.o. hale  Q = 80 kW 
- wymagany punkt pracy : q = 3,6 m3/h, ∆p = 40 kPa 
Dobrano pompę elektroniczną np. MAGNA 40-100, N = 200 W, 1x230  
 
b/ Pompa obiegowa c.o. – cz administracyjne Q = 67,3 kW 
- wymagany punkt pracy :q = 2,95 m3/h, ∆p = 45 kPa 
Dobrano pompę elektroniczną np. MAGNA 40-100, N = 200 W, 1x230 
 
c/ Pompa obiegowa c.t., - Q = 10,5 kW 
- wymagany punkt pracy q = 0,49 m3/h, ∆p = 30 kPa  
Dobrano pompę elektroniczną np. MAGNA 25-60, N = 90 W, 1x230 
 
d/ Pompa cyrkulacyjna,    
- wymagany punkt pracy : q = 1,08 m3/h, ∆p = 60 kPa 
Dobrano pompę np.UPS 25-80 B180 N= 150W ,1x230V 
 
e/  pompa mieszająca kotła, 
- wymagany punkt pracy: q = 3,5 m3/h, ∆p = 25kPa 
Dobrano pompę np. UPS 32-60, I st. N= 150 W, 1x230 V 
 
f/ Pompa ładująca podgrzewacz; - Q = 111,0 kW 
 wymagany punkt pracy :  
q= 4,8m3/h, ∆p = 30 kPa 
Dobrano pompę np.UPS 32-60 1 st. N= 150W ,1x230V 
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Dobór  zaworu mieszającego. 
- obieg centralnego ogrzewania - hale; 80,0 kW. 
Dobrano mieszacz trójdrogowy z siłownikiem 220V  Dn 40, kvs=25 m3/h.  
- obieg centralnego ogrzewania- cz. biurowa; 67,3 kW. 
Dobrano mieszacz trójdrogowy z siłownikiem 220V Dn 32, kvs=16 m3/h.  
- obieg c.t; 10,5 kW. 
Dobrano mieszacz trójdrogowy Dn 15, kvs=4 m3/h z siłownikiem 220V 
-  obieg kotła; 270 kW. 
Dobrano mieszacz trójdrogowy z siłownikiem 220V ,Dn 65, kvs=63 m3/h.  

Dobór przekrojów kanałów wentylacyjnych. 
Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=270⋅5=1350 cm2. 
Nawiew powietrza do kotłowni projektuje się kanał stalowym o wym. 600x250 mm.  
Wlot powietrza (czerpnie powietrza) zlokalizować na wys. 2,35 nad terenem, a w kotłowni 
dolną krawędź wylotu kanału należy umieścić na wysokości 30 cm nad posadzką.  
W celu umożliwienia regulacji nawiewu projektuje się przepustnicę z możliwością zamknięcia 
przekroju przepływowego kanału nie więcej niż o 50 %. 
Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych F=0,5⋅1350=675 cm2. Wywiew powietrza 
odbywał się będzie kanałami wentylacji grawitacyjnej umieszczonymi pod stropem kotłowni 
wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. 

Obliczenie wymaganej kubatury kotłowni. 
- projektowana moc urządzenia grzewczego wynosi: 270 kW 
- maksymalne obciążenia cieplne urządzeń gazowych na 1m3 kubatury  
pomieszczenia: 4,65 kW 
- wymagana kubatura kotłowni: 58 m3 

- kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi: 94,7m3 
Warunek uważa się za spełniony. 
 
Dobór magnetoodmulacza. 
Moc cieplna układu kotłowego PK=270 kW 
Temperatura wody zasilającej układ kotłowy T1=80 °C 
Temperatura wody powrotnej układu kotłowego T2=60 °C 
Przepływ nominalny QK=11,61m3/h 
Dobrano magnetoodmulacz OISm nr 1  200/65 
Strata ciśnienia 5 kPa 
 
Uwagi ! 
- średnice zaworów odcinających i zaworów zwrotnych przyjmować wg średnic rur, 

warunki pracy zaworów : ciśnienie do 6 bar, temperatura do 100°C, 
- termometry przyjmować o zakresie pomiarowym do 100°C, 
- manometry o zakresach pomiarowych dla ciśnień 3 bar /na instalacji c.o./ i 6 bar / 

na instalacji wodociągowej/, 
-     zasilanie regulatorów oraz urządzeń kotłowni należy wykonać z rozdzielni kotłowej RK    
      ujętej w proj. elektrycznym. 
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SPECYFIKACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI  
 

POZYCJA  NAZWA ELEMENTU, OZNACZENIE, WYMIAR  ILOŚĆ 
1. Niskotemperaturowy kocioł gazowy o znamionowej mocy cieplnej 270 kW 

z palnikiem wentylatorowym na gaz GZ50.  
Kocioł wyposażony jest w regulator kotłowy  

1 

2. Regulator nadrzędny  1 
3. Pojemnościowy podgrzewacz wody pionowy –V=1000l  1 
4. Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 11/4 ",nast. 3,5bar.  1 
5. Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 3/4", nast. 6 bar. 1 
6. Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1. 1 
7. Wzbiorcze naczynie ciśnieniowe N400, maksymalne ciśnienie robocze 

naczynia wynosi 3 bar, cisnienie wstępne 1,5 bara. 
1 

8. Wzbiorcze naczynie ciśnieniowe przepływowe DT 5 80 z armaturą 
przepływową Flowjet, maksymalne ciśnienie robocze naczynia wynosi 10 
bar ciśnienie wstepne 4,2 bara.  

1 

9. Złącze samoodcinające SU R1x1.  1 
10. Trójdrogowy zawór mieszający(cz. administracyjna) Dn 32,  

kvs=16 m3/h, z siłownikiem  
1 

11. Trójdrogowy zawór mieszający (hale) Dn 40, kvs=25 m3/h,  
z siłownikiem  

1 

12. Trójdrogowy zawór mieszający (c.t.)  Dn 15, kvs=4 m3/h,   
z siłownikiem  

1 

13. Pompa c.o. – cz. administracyjna – wg doboru 1 
14. Pompa c.o.- hale – wg doboru 1 
15. Pompa c.t. – wg doboru 1 
16. Pompa kotłowa – wg doboru 1 
17. Pompa ładująca podgrzewacz cwu – wg doboru 1 
18. Pompa cyrkulacyjna cwu – wg doboru 1 
19. Trójdrogowy zawór mieszający Dn 65, kvs=63 m3/h z siłownikiem  1 
20. Magnetoodmulacz  OISm nr 1  200/65 1 
21. Stacja uzdatniania wody  1 
22. Filtr na wodzie zimnej Dn32 1 
23. Filtr na cyrkulacji Dn25 1 
24. Rozdzielacze instalacji c.o. z trzema wyjściami Dn100, l= 1,0m 2 
25. Armaturą przepływowa Flowjet ¾”.  1 

26. Wodomierz WS fi 32 g= 6,0m3/h 1 

27. Wodomierz  WS fi 20 1 

28. Separator powietrza dn 25 gwintowany  4 

29. Zawór antyskażeniowy typ BA 295 1” (DN25). 1 

 
UWAGA! 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) Zamawiający dopuszcza oferowanie 
urządzeń i materiałów zamiennych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, 
które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji 
projektowej 
          
        Maria Kluzek 
  


















