


OPACOWANIE ZAWIERA: 

OPIS TECHNICZNY  

CZ��� RYSUNKOWA 

-  RZUT PARTERU-INSTALACJA KAN. SANIT. I DESZCZ. skala 1:100 rys. S3.1.1 

-  RZUT PI�TRA-INSTALACJA KAN. SANIT. I DESZCZ.    skala 1:100  rys. S3.1.2 

-  RZUT II PI�TRA-INSTALACJA KAN. SANIT. I DESZCZ. skala 1:100 rys. S3.1.3     

-  RZUT PARTERU-INSTALACJA WODOCI�GOWA.  skala 1:100 rys. S3.1.4 

-  RZUT PI�TRA-INSTALACJA WODOCI�GOWA.  skala 1:100  rys. S3.1.5 

-  RZUT II PI�TRA -INSTALACJA WODOCI�GOWA. skala 1:100 rys. S3.1.6     



OPIS TECHNICZNY  WEWN�TRZN�TRZNEJ INSTALACJI 

WODOCI�GOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ. 

Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowania niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwi�zania techniczne instalacji 

wodoci�gowej wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 

deszczowej dla projektowanego Inkubatora Technicznego PPN-T , Strefa S-1 w Jasionce. 

Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, w cz��ci produkcyjnej 

jednokondygnacyjny, a w cz��ci biurowej dwukondygnacyjny o regularnej formie . 

Instalacja wody zimnej.

Instalacja wody zimnej bierze pocz�tek od zaprojektowanego w�zła pomiarowego                   

- wodomierza  znajduj�cego si�  w pomieszczeniu Nr 1.18 Pomieszczenie Techniczne – 

Przył�cz Wody. W pomieszczeniu tym zaprojektowano w�zeł wodomierzowy oraz zestaw 

hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRE 10-4. Ze wzgl�du na niskie ci�nienie wody w sieci 

wodoci�gowej zaprojektowano powy�szy zestaw hydroforowy, który b�dzie słu�ył do 

podnoszenia ci�nienia w instalacji wodoci�gowej i instalacji P-po�. W powy�szym budynku 

projektuje si� jeden rodzaj instalacji wodoci�gowej. Z powy�szej instalacji wodoci�gowej 

zasilane b�d� wszystkie przybory sanitarne oraz w przyszło�ci zamontowane urz�dzenia 

sanitarne i produkcyjne, oraz zawory hydrantowe ø 25 mm w cz��ci biurowej, oraz ø 50 mm 

w cz��ci produkcyjnej.  

Przewody wody zimnej ( poziomy ) prowadzone b�d� wraz z przewodami wody ciepłej na 

jednym poziomie na wspornikach na parterze pomi�dzy stropem podwieszanym, a stropem 

podstawowym. 

Woda doprowadzona została do wszystkich przyborów sanitarnych do których zachodzi taka 

konieczno�	. Ka�de rozprowadzenie wody zimnej oraz podej�cia do urz�dze
 prowadzone 

b�dzie po �cianach budynku w bruzdach.  

Przewody wody zimnej b�d� doprowadzone do baterii stoj�cych umywalkowych                      

i zlewozmywakowych stoj�cych, płuczek misek ust�powych, pisuarów, baterii natryskowych, 

zaworów hydrantowych ø 25mm, zaworów hydrantowych ø 50mm, zaworów ze zł�czk� do 

w��a ø 15 mm, oraz do pomieszczenia kotłowni do wymiennika ciepłej wody u�ytkowej. 

Przewody wody zimnej projektuje si� z rur stalowych ocynkowanych do poł�cze

gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200. 

Powy�sza instalacja wody zimnej doprowadzona została do nast�puj�cych urz�dze
: 

Parter: 

- Płuczka ust�powa            – szt 17 

- Bateria umywalkowa stoj�ca         – szt 34 

- Bateria zlewozmywakowa stoj�ca           – szt   3 

- Zawór ze zł�czk� do w��a ø 15 mm           – szt   2 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm          – szt    7 

- Zawór hydrantowy ø 25 mm               – szt   3 

- Zawór hydrantowy ø 50 mm            – szt    3 



I Pi�tro: 

- Płuczka ust�powa              – szt    7 

- Bateria umywalkowa stoj�ca        – szt  14 

- Bateria zlewozmywakowa stoj�ca         – szt   1 

- Bateria natryskowa           – szt   8 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm          – szt   2 

- Zawór ze zł�czk� do w��a ø 15 mm         – szt    2 

- Zawór hydrantowy ø 25 mm             – szt   3 

II Pi�tro: 

- Płuczka ust�powa              – szt    4 

- Bateria umywalkowa stoj�ca        – szt    6 

- Zawór pisuarowy ø 15 mm          – szt   2 

- Zawór hydrantowy ø 25 mm             – szt   2 

Punkt pomiaru wody. 

Punkt pomiaru wody czyli wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu na parterze Nr 1.18 

Pomieszczenie Techniczne – Przył�cz wodoci�gowy.  

Zapotrzebowanie wody do celów gospodarczych: 

- 108,00 szt – ilo�	 pracowników 

- q�r./d = 40 l/d na jednego pracownika 

- q�r./d = 40 l/d x 108,00 = 4320 l/d = 4,32 m
3
/d 

- qmax/h = 40l/d 108,00 x 1,1 x 2,5 : 8 = 1485 l/h = 1,485 m
3
/h  

Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych: 

- qmax.d = 25,7 m
3
/d 

- qmax. h = 25,7 m
3
/d : 12 = 2,14 l/s 

Zapotrzebowanie wody do celów po�arowych dla dwóch działaj�cych równolegle hydrantów 

ø 50 mm. 

2 hydranty P-Po� ø 50 mm  

q = 2,5 l/s 

q = 2 x 2,5 l/s = 5,0 l/s = 18 m
3
/h  

Zgodnie z PN-92/B-01706 przyj�to wodomierz skrzydełkowy POWOGAZ S.A. o poni�szych 

parametrach :  

- typ: WS-10 

- �rednica nominalna : Dn = 40 mm 

- nominalny strumie
 obj�to�ci qp = 10,0 m
3
/h. 

- maksymalny strumie
 obj�to�ci qs = 20,0 m
3
/h. 

- minimalny strumie
 obj�to�ci qmin =400 dm
3
/h. 

- po�redni strumie
 obj�to�ci qt = 1000  dm
3
/h 

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nale�y zamontowa	 kolejno zgodnie 

z kierunkiem przepływu zimnej wody: 

- kolanowe z gwint. wewn.  75 PE/ 65 mm stal 



- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy gwintowany Dn = 65 mm  

- wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy DN  – 40 mm 

- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy gwintowany ze spustem Dn = 50 mm  

- zawór zwrotny antyskarzeniowy SOCLA typ EA 423 RE Dn = 65 mm 

- zawór kulowy odcinaj�cy kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 65 mm 

Monta� zestawu wodomierzowego wykona	 wg. PN-B-10720 z 1998 r. 

Zestaw wodomierzowy nale�y zbocznikowa	 z płaskownika 20 x 3 mm. 

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu pomiaru wody   

tw min = +5°C. 

Instalacja wody ciepłej  

Podgrzew ciepłej wody u�ytkowej od temperatury 5°C do 55°C odbywał si� b�dzie w dwóch 

podgrzewaczach pojemno�ciowych Vitocell 100 V o pojemno�ci 750 l ka�dy.  

Celem zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ przed nagłym wzrostem ci�nienia, na 

przewodzie wody zimnej  projektuje si� membranowy zawór bezpiecze
stwa typ 2115           

o �rednicy kró	ca wlotowego 1”. Zawór ten nie mo�e by	 odci�ty od podgrzewaczy.  

Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpiecze
stwa nie mo�e by	 zamkni�ty.  

Nale�y go wyprowadzi	 nad kratk� �ciekow�. Zawór nale�y zamontowa	 ponad górn�
kraw�dzi� podgrzewaczy. 

W celu zmniejszenia liczby zadziała
 zaworu bezpiecze
stwa dodatkowo na przewodzie 

dopływowym wody zimnej przed podgrzewaczem ciepłej wody u�ytkowej projektuje si�
naczynie wzbiorcze przeponowe typ DT5 100 poł�czone z instalacj� za pomoc� zł�cza 

samoodcinaj�cego SU 1”.  

Na przewodzie dopływowym wody zimnej projektuje si� filtr, wodomierz oraz zawór 

zwrotny. Przyjmuje si� wymuszony układ cyrkulacji ciepłej wody. 

Zabezpieczenie instalacji c.c.w..

Instalacja c.w.u. wg PN-76/B-02440 

Zabezpieczenie stanowi� nast�puj�ce elementy : 

-  zawór bezpiecze
stwa 

Dobrano membranowy zawór bezpiecze
stwa typ 2115 o �rednicy kró	ca dolotowego 1”, 

najmniejsza �rednica kanału dolotowego wynosi 20 mm , nastawa ci�nienia otwarcia 6 bar.  

Zawór b�dzie umieszczony na przewodzie dopływowym wody zimnej nad górn� kraw�dzi�
podgrzewacza c.w.u.. 

-naczynie wzbiorcze 

Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe DT5100 ci�nieniu roboczym 10 bar, ci�nienie 

wst�pne 4 bar. 

Podgrzewacze c.w.u. zostały uj�te w technologii kotłowni. 

Ciepła woda została doprowadzona do wszystkich przyborów, w których istnieje 

zapotrzebowanie na ciepł� wod�.  
Woda ciepła b�dzie doprowadzona do nast�puj�cych przyborów: 

Parter: 

- Bateria umywalkowa stoj�ca      – szt 34 

- Bateria zlewozmywakowa stoj�ca     – szt   3 



I Pi�tro: 

- Bateria umywalkowa       – szt 14 

- Bateria zlewozmywakowa      – szt   1 

- Bateria natryskowa        – szt   8 

II Pi�tro: 

- Bateria umywalkowa       – szt  6 

Instalacja P - Po�. 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(Dz.U.02.75.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada	 budynki       

i ich usytuowanie budynek jest budynkiem niskim poni�ej 12,0 m wysoko�ci i został 

zakwalifikowany do kategorii zagro�enia ludzi ZL III (klasa odporno�ci po�arowej budynku 

„D”). W zwi�zku z tym zaprojektowano dwa hydranty ø 25 mm jeden na parterze, a drugi na 

pi�trze jak pokazano na rzutach budynku.  

W cz��ci produkcyjnej na parterze projektuje si� trzy hydranty ø 50 mm. 

Zgodnie z (DZ.U.NR 80 POZ. 563) w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów istnieje konieczno�	 wykonania instalacji ga�niczej 

wyposa�onej w hydranty ø 25 mm i ø 50 mm.  

W cz��ci administracyjno biurowej na ka�dym pi�trze projektuje si� po dwa hydranty P-Po�   
ø 25 mm, natomiast w cz��ci produkcyjnej na parterze (powy�sza cz��	 posiada tylko jedn�
kondygnacj�) dwa hydranty P-Po� ø 50 mm. 

Instalacj� wodoci�gow� do celów gospodarczych i p - po�. zaprojektowano z rur stalowych 

ocynkowanych. Instalacja wyposa�ona została w zawory ø 25 mm i ø 50 mm umieszczone     

w szafkach (wn�kach) hydrantowych.   

Instalacja hydrantowa wraz z instalacj� wody gospodarczej zasilana z jednej instalacji 

wodoci�gowej nale�y prowadzi	 w przestrzeni mi�dzystropowej na parterze pomi�dzy 

stropem podwieszonym, a stropem podstawowym, oraz w bruzdach  �cian budynku. 

Zawory hydrantowe ø 25 mm montowa	 w szafkach na wysoko�ci 1,35 m nad posadzk�. 
Projektuje si� szafki hydrantowe typ PN EN 67 1-1[W-25/30G] o wymiarach 90x70x25cm 

prod. Supron1 Olkusz.  

Szafki (wn�ki) hydrantowe kompletne wyposa�one w: 

• Zawór hydrantowy ZH 25 

• Pr�downic� PWh-25 wg PN EN 671 

• W�� tłoczny półsztywny o �rednicy DN25 i długo�ci 30 mb. umieszczony na b�bnie 

zwijaj�cym 

• Ga�nic�
Szafka (wn�ka) powinna by	 pomalowana w kolorze RAL na zamówienie i oznakowana 

zgodnie z PN EN 671. 

Zawory hydrantowe ø 52 mm montowa	 w szafkach na wysoko�ci 1,35 m nad posadzk�. 
Szafki hydrantowe kompletne wyposa�one w: 

- szafka hydrantowa typ SP550Z o wymiarach 550x550x250cm prod. Supron1 Olkusz.  

· zawór hydrantowy:

 - aluminiowy typ ZH 52 



 - mosi��ny z nasad� aluminiow� typ PZ 28U 

· w�� płasko składany o �rednicy 52 mm i długo�ci 20 mb zako
czony pr�downic�
hydrantow� PWh-52 wykonan� zgodnie z PN-EN 671-2. 

Przy obliczeniach instalacji p – poz. przyj�to działanie 2 hydrantów równocze�nie przy 

nat��eniu przepływu wody /wydajno�	/ przy ci�nieniu wypływu minimum 0,2 MPa z zaworu 

hydrantowego.  

Nominalna wydajno�	 hydrantu 25 mm przy ci�nieniu 0,2 MPa wynosi 1,0 dm
3
/s. 

Dokładny przebieg instalacji pokazano na rzutach budynku. 

- szafki (wn�ki) hydrantowe   – szt. 8 

- szafki hydrantowe 55x55x25  – szt. 3 

- zawory hydrantowe ø 25 mm   – szt. 8 

- zawory hydrantowe ø 52 mm   – szt. 3 

- pr�downica wg PN EN 671                      – szt. 8 

- pr�downica PWh-52 wg PN-EN 671-2    – szt. 3  

- w�� tłoczny półsztywny o �rednicy DN25 i długo�ci 30 mb – szt. 8 

- w�� płasko składany o �rednicy 52 mm i długo�ci 20 mb     – szt. 3 

- ga�nice      - szt 8 

Po wykonaniu instalacji P-Po�. i przeprowadzeniu próby szczelno�ci instalacji nale�y 

przeprowadzi	 prób� nat��enia wypływu wody z zaworów hydrantowych, która powinna 

wynosi	 minimum 0.2 MPa na wylocie. 

Płukanie i próby  

Ruroci�gi wodoci�gowe nale�y podda	 próbie na ci�nienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B           

-10700. 

Przed przyst�pieniem do próby na ci�nienie instalacj� nale�y kilkakrotnie przepłuka	
mieszank� wody i powietrza , a� do uzyskania zawarto�ci zanieczyszcze
 mniejszych ni� 5,0 

mg/l, oraz zdezynfekowa	. 

Po wykonaniu instalacji wody ciepłej nale�y powy�sz� instalacj� wypłuka	 oraz wykona	
prób� szczelno�ci dwukrotnie: raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wod� zimn�, drugi raz wod�   
o temperaturze + 55 ° 

Po wykonaniu kanalizacji wewn�trznej nale�y wykona	 prób� szczelno�ci , a nast�pnie 

zasypa	 wykopy na kanalizacji wewn�trznej. 

Wykonanie płukania i prób instalacji nale�y potwierdzi	 zapisem w Dzienniku Budowy 

dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 

Kanalizacja sanitarna wewn�trzna 

�cieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone zostan� do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej zewn�trznej, a nast�pnie do istniej�cej kanalizacji sanitarnej 

zewn�trznej biegn�cej wzdłu� istniej�cej drogi . 

Poziomy kanalizacyjne prowadzone s� pod posadzk� parteru, oraz w przestrzeni 

mi�dzystropowej parteru i I pi�tra. Piony kanalizacyjne umieszczone zostały w szybach 

monta�owych przy kominach wentylacyjnych, oraz na zewn�trz �cian i zostan� obmurowane. 

Ka�dy pion zostanie zaopatrzony w rewizj� zamontowan� na wys. około 0,5 m nad posadzk�
najni�szego poziomu budynku tj. parteru. Piony zostan� wyprowadzone ponad wierzch 

kominów wentylacyjnych na wysoko�	 min. 0,60 m i zako
czone wywiewkami z PVC. 



Kanalizacja sanitarna poziomy, piony oraz podej�cia do urz�dze
 sanitarnych zostanie 

wykonana z rur PVC kanalizacyjnych ø 0,05, 0,10, i 0,15m uszczelniane na uszczelk�
gumow�. Materiały u�yte do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z polsk�
norm� i atestami, tak samo w przypadku urz�dze
 sanitarnych.  

Powy�sza kanalizacja sanitarna odprowadza	 b�dzie �cieki z pomieszcze
 sanitarnych, oraz 

od urz�dze
, a mianowicie z umywalek, misek ust�powych, zlewozmywaków, pisuarów, oraz 

kratek �ciekowych. 

Po wykonaniu kanalizacji wewn�trznej nale�y wykona	 prób� szczelno�ci, a nast�pnie 

zasypa	 wykopy na kanalizacji wewn�trznej. 

Wykonanie prób instalacji nale�y potwierdzi	 zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym 

przez Inspektora Nadzoru. 

W pomieszczeniach produkcyjnych dla ułatwienia w przyszło�ci podł�czenia do kanalizacji 

sanitarnej projektuje si� podej�cia kanalizacyjne ø 110 mm wyprowadzone ponad posadzk�
parteru i zako
czone rewizjami wraz z korkami PVC. 

Do w/w kanalizacji zostanie podł�czonych nast�puj�ca ilo�	 urz�dze
 sanitarnych: 

Parter: 

- Umywalka      – szt 34 

- Miska ust�powa - kompakt   – szt 17 

- Zlewozmywak poj. z ociekaczem  – szt   3  

- Pisuar       – szt   7  

- Kratka �ciekowa PVC ø 50 mm    – szt   3  

- Kratka �ciekowa PVC ø 110 mm   – szt   5  

I Pi�tro: 

- Umywalka      – szt 14 

- Miska ust�powa - kompakt   – szt   7 

- Pisuar       – szt   2  

- Zlewozmywak poj. z ociekaczem  – szt   1 

- Brodzik natryskowy 90x90cm   – szt   8  

- Kratka �ciekowa PVC ø 50 mm    – szt   5  

II Pi�tro: 

- Umywalka      – szt   6 

- Miska ust�powa - kompakt   – szt   4 

- Pisuar       – szt   2  

- Kratka �ciekowa PVC ø 50 mm    – szt   2  

Czyszczaki (rewizje) PVC 

- ø 110mm    szt = 37,0 

Rury wywiewne PVC 

- ø 110/160mm   szt = 22,0 



Kanalizacja deszczowa wewn�trzna . 

Wody deszczowe z projektowanego budynku (dachu) odprowadzone zostan� poprzez 

projektowan� kanalizacj� deszczow� wewn�trzn� podci�nieniow� systemu PLUVIA do 

projektowanej kanalizacji deszczowej zewn�trznej poprzez rynny wewn�trzne, a nast�pnie do 

istniej�cej kanalizacji deszczowej ø 1600 mm do studzienki DC1. 

Do podci�nieniowego odprowadzania wód deszczowych z dachu projektowanego budynku 

zaprojektowano kanalizacj� deszczow� wewn�trzn� systemu PLUVIA.  

Przewody odprowadzaj�ce wody deszczowe z wpustów dachowych oraz poziomy 

kanalizacyjne wykonane zostan� z rur HDPE o �rednicy ø 40 mm ÷ ø 110 mm. Piony 

kanalizacyjne wykonane zostan� równie� z rur HDPE o �rednicy ø 40 mm ÷ ø 110 mm . 

Powy�sze piony kanalizacyjne umieszczone zostały w szachtach (szybach) monta�owych, 

obmurowane i na zewn�trz �cian. Na tych pionach na wysoko�ci 0,50 m nad posadzk� parteru 

zostan� zamontowane rewizje (czyszczaki) ø 160 mm.  

W przypadku obmurowania pionów w powy�szych szachtach na wysoko�ci projektowanych 

rewizji projektuje si� drzwiczki rewizyjne stalowe, które słu�y	 b�d� do dost�pu do 

powy�szych czyszczaków. 

Kanalizacj� deszczow� projektuje si� z rur HDPE zgrzewan�. 
Powy�sze piony kanalizacji deszczowej na dachu zostan� zako
czone wpustami dachowymi 

d56 typ 7 podwójnymi PLUVIA z elektrycznymi podgrzewanymi d56 typ 7, kołnierzem 

poł�czeniowym typ 7 Bitumen – Sopralen, kołnierzem mocuj�cym typ 7, 40x40  dla dachów 

pogr��anych. 

Powy�sza kanalizacja deszczowa odprowadza	 b�dzie wody opadowe z dachu budynku. 

Inkubatora Technologicznego PPN-T , Strefa S-1 w Jasionce do projektowanej kanalizacji 

deszczowej zewn�trznej - przył�cza. 

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej wewn�trznej nale�y wykona	 prób� szczelno�ci,           

a nast�pnie zasypa	 wykopy na kanalizacji wewn�trznej. 

Wykonanie prób instalacji nale�y potwierdzi	 zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wpusty dachowe PLUVIA 

- wpust d56 typ7     szt = 25,0 

- podgrzewacz wpustu d56 typ7   szt = 25,0 

- kołnierz przył�czeniowy typ7   szt = 25,0 

- kołnierz mocuj�cy typ7    szt = 25,0 

Czyszczaki (rewizje) PVC 

- ø 160mm   szt = 10,0 



Uwaga !  

Cało�	 robót wykona	 zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania        

i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych , zeszyt 6.

Projektant: 

tech. Mieczysław Bober 

nr upr. S-189/90 







































OPACOWANIE ZAWIERA: 

OPIS TECHNICZNY  

OBLICZENIA  

CZ��� RYSUNKOWA 

    -  RZUT PARTERU     skala 1:100    rys. S3.2.1 
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OPIS TECHNICZNY 

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

Przedmiot i zakres  opracowania.

Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwi�zania instalacji grzewczej dla  

„Inkubatora Technologicznego” zlokalizowanego na terenie PPN-T Jasionka S1. 

Projektowany budynek składa si� z trzykondygnacyjnej cz��ci administracyjnej oraz 

jednokondygnacyjnej cz��ci produkcyjnej. 

 Zało�one parametry klimatu wewn�trznego do oblicze	 instalacji grzewczej

Temperatury wewn�trzne pomieszcze	 przyj�to zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz  

z Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002 r.  

Temperatury obliczeniowe zewn�trzne zgodnie z PN-82/B-02403. – strefa III 

Temperatura zewn�trzna       - 20 °C 

Współczynniki przenikania ciepła wynosz�: 
Dla �cian zewn�trznych    - U = 0,273 W/m

2
K 

Dla stropu     - U = 0,192 W/m
2
K 

Dla posadzki      - U= 0,293 W/m
2
K 

Dla okien      - U= 1,8 W/m
2
K 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepła  wynosi  

Qc.o. = 265,0 kW   

Pokrycie strat ciepła realizowane b�dzie poprzez układy ogrzewania grzejnikowego oraz 

ogrzewanie podłogowe (w holu budynku)  

Zało�one parametry obliczeniowe czynnika grzewczego:    80 / 60 °C. 

Rozwi�zania instalacji grzewczej.

Ciepło dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych i podgrzewu c.w.u. przygotowywane b�dzie w 

kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru projektowanego budynku. 

Instalacj� c.o. zaprojektowano w układzie pompowym, dwururowym.  

Instalacja grzewcza składa si� z czterech sekcji: 

- 2 sekcje ogrzewania grzejnikowego 

- ogrzewanie podłogowe 

- instalacja ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych  

Przewody.

Przewody poziome instalacji grzejnikowej pod stropem parteru oraz cał� instalacj� ciepła do 

nagrzewnic wentylacyjnych zostały zaprojektowane z rur stalowych ze szwem ł�czonych przez 

spawanie.  

Instalacj� grzejnikow� od pionów  do grzejników wykona
 w układzie trójnikowym z rur 

polietylenowych wielowarstwowych z wkładk� aluminiow� . np. PE-RT/AL./PE-RT. 

Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ci�nienie robocze  

w tej temperaturze 0.6 MPa. 

Wszystkie rodzaje poł�cze	 tych rur s� mechaniczne :  zaprasowywane mosi��ne i tworzywowe 

oraz poł�czenia skr�cane typu WIPEX. Przy układzie trójnikowym, bezwzgl�dnie nale�y 

stosowa
 nierozł�czne poł�czenia zaprasowywanych. Przy prowadzeniu przewodów nale�y 

zachowa
 minimalny promie	 gi�cia równy 4-5 d zewn.  

Podej�cia do grzejników typu VK wykona
 od dołu ze �ciany z zastosowaniem  

zestawów przył�czeniowych o figurze k�towej.
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Przewody do grzejników prowadzi
 w posadzkach i w bruzdach �ciennych w izolacji termicznej 

bez spadków.  

Przy układaniu przewodów nale�y zwróci
 uwag� na kompensacj� oraz lokalizacj� punktów 

stałych na instalacji c.o. Punkty stałe nale�y stosowa
 przy odgał�zieniach. 

Maksymalne odst�py podpór przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynosz� : 
rura Dz 16 - odst�p 1,2 m 

rura Dz 20 - odst�p 1.3 m 

rura Dz 25 - odst�p 1.5 m 

rura Dz 32 - odst�p 1.6 m 

Miejsca zamocowa	 powinny uwzgl�dnia
 zasady kompensacji wydłu�e	. Kompensacja 

wydłu�e	 cieplnych- naturalna i kompensatorami u-kształtowymi. 

Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane nale�y wykona
 w tulejach ochronnych 

umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie si� zaizolowanego przewodu. Szczególn� uwag�
nale�y zwróci
 przy przej�ciu przewodami przez �cian� dylatacyjn�.  
Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano poprzez zbiorniki odpowietrzaj�ce w kotłowni 

oraz automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinaj�cym zamontowane w najwy�szych 

punktach poziomów oraz poprzez odpowietrzniki automatyczne na ka�dym pionie  

i odpowietrzniki na grzejnikach. 

W najni�szych punktach instalacji nale�y zamontowa
 zawory odwadniaj�ce.  

 Grzejniki.

Do ogrzewania pomieszcze	 obj�tych układem ogrzewania grzejnikowego przyj�to grzejniki 

stalowe płytowe typu VK np. Purmo zasilane od dołu o wysoko�ci 600 i 900 mm,  

grzejniki płytowe typu C zasilanie boczne ( pomieszczenia techniczne) oraz grzejniki kanałowe  

w holu.  

W pomieszczeniach WC  zaprojektowano grzejniki łazienkowe drabinkowe.  

Grzejniki nale�y zawiesza
 na �cianie, na wysoko�ci 10 cm od wyko	czonej podłogi, przy pomocy 

kompletu uchwytów monta�owych. Przy monta�u grzejników nale�y przestrzega
 minimalnych 

odległo�ci od elementów budowlanych: 5 cm od �ciany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej �ciany lub 

wn�ki, 25 cm od bocznej �ciany od tej strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura 

grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu. Podej�cia do grzejników typu VK wykona
 ze �ciany za pomoc�
zestawów przył�cznych k�towych. 

Ogrzewanie podłogowe.

W budynku w holu zaprojektowano ogrzewanie podłogowe, wodne, układane w technologii 

mokrej. 

Temperatura wody zasilaj�cej dla ogrzewania podłogowego:  50 °C 

�rednia temperatura wody powrotnej dla o.p:    38 °C

Ilo�
 ciepła dostarczona przez ogrzewanie podłogowe:    Qo.p.  =  3 880 W 

Przewody. 

Z rozdzielaczy instalacji c.o. w kotłowni wyprowadzono jedno odgał�zienie, przeznaczone dla 

ogrzewania podłogowego, którym doprowadzono czynnik grzewczy do dwóch w�złów 

regulacyjnych . W�zły regulacyjne zaprojektowano jako blok mieszaj�cy.  

Przewody od rozdzielaczy w kotłowni do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego wykona

nale�y z rur i w technologii jak poziomy dla ogrzewania grzejnikowego. tj z rur stalowych 

czarnych ze szwem ł�czonych na spaw. P�tle ogrzewa	 podłogowych zaprojektowano z rur  

grzewczych PE-Xa z polietylenu usieciowanego z barier� antydyfuzyjn� o �rednicy 20×2 mm. 

Prowadzenie rur w układzie podłogowym projektuje si� w formie w��ownicy uło�ona w dolnej 

strefie jastrychu na specjalnie przygotowanym podło�u. 
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Wykonanie instalacji - konstrukcja podłogi grzejnej. 

Konstrukcje płyt ogrzewania podłogowego zaprojektowano zgodnie z technologi� ogrzewa	
podłogowych. Na wyrównanej powierzchni stropu konstrukcyjnego nale�y uło�y
 warstw�
izolacji cieplnej. Jako materiał zastosowano styropian o g�sto�ci 30 kg/m

3
 w klasie jako�ci 

„normalnie trudno zapalny” o grubo�ci 90 mm Kolejn� warstw� konstrukcji podłogi stanowi 

płyta styropianowa Rolljet grubo�ci 27/25 mm pokryta foli� z siatk� kotwi�c� i podziałk�. 
Przed uło�eniem izolacji cieplnej, przy �cianach wzdłu� całego obwodu podłogi nale�y 

poło�y
 specjaln� ta�m� izolacyjn� (brzegow�). Bezwzgl�dnie nale�y wykona
 dylatacje płyt 

podłogowych od wszystkich �cian, słupów oraz, z uwagi na wielko�
 holów, dylatacje 

pomi�dzy obszarami grzewczymi. Ta�m� brzegow� układa
 zgodnie z zaleceniami producenta. 

Bezwzgl�dnie nale�y wykona
 dylatacje płyt podłogowych od wszystkich �cian, słupów oraz 

dylatacje pomi�dzy obszarami grzewczymi. Prawidłowe wykonanie dylatacji mi�dzy 

podłogami grzewczymi, i w obr�bie przej�
 przez �ciany, wykona
 przy pomocy specjalnych 

elementów dylatacyjnych – profilowanych szyn z tworzywa sztucznego i ta�m dylatacyjnych. 

Rury grzejne, w obr�bie szczeliny dylatacyjnej, prowadzi
 w rurach osłonowych. 

Przy przeszkodach ( szczeliny dylatacyjne, drzwi, �ciany) i w przypadku nie osłoni�tych 

podej�
 do rozdzielacza rur� grzewcz� nale�y prowadzi
 w dodatkowej rurze osłonowej. Rura 

osłonowa musi wystawa
 z obu stron na dł. 25 cm. Powierzchnia warstwy wylewki 

jastrychowej mo�e wynosi
 max 40 m
2
, długo�
 boku płyty nie mo�e przekracza
 8 m  

i zachowa
 stosunek długo�ci boków 1:2. 

Układanie rur nale�y wykona
 w rozstawach i formach uło�enia zgodnie  

z cz��ci� graficzn� niniejszego opracowania, poprzez rozwijanie rury ze zwoju  

i przymocowanie jej klipsami do izolacji (technologia Purmo). Niedopuszczalne jest ł�czenie 

rur w ramach jednej p�tli.  
Do układania jastrychu mo�na przyst�pi
 po wykonaniu próby szczelno�ci. Podczas układania 

jastrychu, rury wypełnione wod� pod ci�nieniem, nale�y zabezpieczy
 przed uszkodzeniem. 

Grubo�
 jastrychu 70 mm. Do jastrychu doda
 emulsj� Purmo w ilo�ci zgodnie z instrukcj�. 
Sezonowanie jastrychu 28 dni. Układanie warstwy wyko	czeniowej podłogi mo�na rozpocz�

dopiero po uruchomieniu instalacji, odpowiednim wygrzewaniu jastrychu przez 8 dni, 

ochłodzeniu go do temp. 18ºC i po sprawdzeniu jego wilgotno�ci. 

Roboty przy układaniu ogrzewania podłogowego powinny by
 wykonywane przez monterów 

odpowiednio przeszkolonych i znaj�cych zasady techniki. 

Armatura. 

W w��le regulacyjnych ogrzewania podłogowego zaprojektowano zawór trójdrogowy 

mieszaj�cy oraz pomp� obiegow�.  
Na obej�ciu zaprojektowano zawór równowa��cy STAD.  

W�zeł wyposa�ono w filtr siatkowy termometry i manometry.  

Płyty grzewcze zasilane s� przez rozdzielacz ogrzewania podłogowego z rur mosi��nych 

�rednicy 1¼ ", zamontowany na wspornikach w szafce �ciennej podtynkowej. Rozdzielacz 

wyposa�ono w główny zawór odcinaj�cy kulowy, odpowietrznik automatyczny i zawór 

spustowy.  

Ka�d� p�tl� grzewcz� zaprojektowano wyposa�y
 w r�czny zawór odcinaj�cy na zasilaniu i na 

powrocie. Wszystkie p�tle jednego układu ogrzewania podłogowego obsługuj� jedno 

pomieszczenie dlatego zrezygnowano z termostatycznej regulacji poszczególnych obiegów. 

Zrównowa�enie ci�nie	 w obiegu od kotłowni do w�zła regulacyjnego przez automatyczne 

zawory równowa��ce  i zawory odcinaj�ce 
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Izolacje termiczne. 

Przewody od rozdzielaczy w kotłowni do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego nale�y 

izolowa
 jak przewody ogrzewania grzejnikowego.  

Próby instalacji ogrzewania podłogowego. 

Po zako	czeniu monta�u ruroci�gów nale�y powoli napełni
 instalacj� ogrzewania podłogowego 

zwracaj�c uwag� na dokładne odpowietrzenie przewodów poziomych. Nast�pnie nale�y 

wykona
 prób� hydrauliczn� na ci�nienie 1.0 MPa przez 24 godziny. Dopiero po 

przeprowadzeniu próby szczelno�ci przyst�pi
 do układania jastrychu, utrzymuj�c rury pod 

ci�nieniem 0.4 MPa.  

Po okresie 28 dni od poło�enia jastrychu przyst�pi
 do uruchamiania instalacji podnosz�c 

temperatur� wody zasilaj�cej o max. 1°C na godzin�.  
Wykonanie prób instalacji ogrzewania podłogowego nale�y potwierdzi
 zapisem  

w Dzienniku Budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 

Regulacja. 

Regulacj� wst�pn� obiegu ogrzewania podłogowego przewidziano przez wydławienie nadmiaru 

ci�nienia w ka�dym zaworze regulacyjnym na rozdzielaczu powrotnym.  

Podczas eksploatacji regulacja parametrów czynnika grzewczego w p�tlach ogrzewania 

podłogowego odbywa
 si� b�dzie poprzez regulator. Regulator utrzymywał b�dzie stał�
temperatur� na zasilaniu p�tli ogrzewania podłogowego w wielko�ci 50°C.  

Czujnik temperatury czytał b�dzie temperatur� na zasilaniu p�tli ogrzewania  

i wymuszał działanie siłownika zaworu trójdrogowego poprzez regulator. Pompa układu 

zał�czana b�dzie z regulatora poprzez styczniki. Układ wył�czany b�dzie gdy otrzyma sygnał z 

termostatu pomieszczeniowego o osi�gni�ciu temperatury nastawionej 20°C, lub, w przypadku 

awarii, z termostatu temperatury 50°C. Przez wył�czenie układu rozumie si� zamkni�cie 

dopływu do układu czynnika grzejnego przez zawór trójdrogowy, przy ci�głej pracy pomp 

obiegowych. Termostat pomieszczeniowy nale�y zlokalizowa
 w pomieszczeniu holu. 

Ustawienia wszystkich elementów regulacyjnych oraz monta� armatury nale�y prowadzi

zgodnie z instrukcjami monta�u dostarczanymi przez Producenta. 

Armatura.

Grzejniki centralnego ogrzewania typu VK z wbudowanymi zaworami nale�y wyposa�y
  
w głowice termostatyczne o zakresie temperatur 16-28

o
C 

Przed grzejnikami typu VK projektuje si� element przył�czeniowy o figurze k�towej i prostej  

z obustronnym odci�ciem.

Przy grzejnikach łazienkowych nale�y zamontowa
 zawory termostatyczne z głowicami 

termostatycznymi.  

Odpowietrzenie instalacji przewiduje si� poprzez zbiorniki odpowietrzaj�ce na poszczególnych 

gał�ziach w kotłowni i w górnej cz��ci pionów raz poprzez automatyczne odpowietrzniki  

z zaworem stopowym na pionach i na grzejnikach. Dla armatury odpowietrzaj�cej i odcinaj�cej 

montowanej w bruzdach lub obudowanych nale�y zamontowa
 drzwiczki z blachy nierdzewnej 

o wymiarach 15x 15 cm. 

Na odgał�zieniach projektuje si� zawory odcinaj�ce kulowe. Dla regulacji przepływu instalacji 

przy aparatach grzewczych projektuje si� zawory regulacyjne dwudrogowe  z siłownikiem 

sterowane temperatur� pomieszczenia. 
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Instalacja ciepła technologicznego

Ciepło technologiczne zasila
 b�dzie nagrzewnice 3 centrale wentylacyjne nawiewne. Zasilanie 

w ciepło nagrzewnic central wentylacyjnych projektuje si� z regulacj� jako�ciow� na odbiorniku. 

Regulacja ta odbywa
 si� b�dzie poprzez układ mieszaj�cy (zawór trójdrogowy na zasilaniu) 

oraz pomp� obiegow�. Układ ten zapewnia stały przepływ czynnika przez nagrzewnic�, 
regulowana za� b�dzie jego temperatura w zale�no�ci od wymaganej temperatury powietrza 

nawiewanego. Przed ka�dym zaworem mieszaj�cym nale�y zamontowa
 filtr siatkowy z 

zaworami odcinaj�cymi kulowymi, a za pomp� zawór zwrotny. Ka�dy układ regulacyjny 

wyposa�ony b�dzie w obej�cie z zaworem odcinaj�cym oraz zawór równowa��cy.  

W celu odpowietrzenia instalacji c.t. projektuje si� zbiorniki odpowietrzaj�ce w kotłowni oraz 

odpowietrzniki automatyczne. 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji Qc.t..  =  226,2 kW  

w tym : wentylacja hal produkcyjnych      91,0 kW 

  wentylacja sali konferencyjnej      84,6kW 

  wentylacja sali konsumpcyjnej      50,6 kW 

    

Izolacja antykorozyjna.

Instalacj� c.o. i c.t. wykonan� z rur stalowych czarnych nale�y zabezpieczy
 antykorozyjnie 

zgodnie z obowi�zuj�cymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz norm� PN-79/H-97070. 

Przed wykonaniem zabezpieczenia nale�y dokładnie oczy�ci
 powierzchnie rur z rdzy  

i tłuszczu. Oczyszczone powierzchnie nale�y pokry
 dwukrotnie farb� podkładow�  
ftalowo-miniow� lub cynkorem. 

Po wyschni�ciu tak przygotowanego podło�a zabezpieczone powierzchnie pomalowa
 farbami 

nawierzchniowymi, olejnymi lub syntetycznymi. Podczas malowania temperatura otoczenia nie 

powinna by
 ni�sza ni� +10°C, a wilgotno�
 wzgl�dna powietrza powy�ej 75%.  

Wszystkie wyroby malarskie winny by
 atestowane i u�yte w okresie gwarancyjnym. 

Z uwagi na zawarto�
 substancji palnych i toksycznych podczas malowania nale�y przestrzega

obowi�zuj�cych przepisów BHP i p.po�. 

Izolacje termiczne

Przewody poziome zasilaj�ce i powrotne instalacji c.o. i c.t, prowadzone pod stropem parteru 

nale�y izolowa
 otulinami z pianki polietylenowej: 

 dla rur do ø25 -     gr 20 mm  

dla rur  ø 25 - ø40 -     gr 30 mm  

dla rur  ø 40– ø100     gr= �rednicy wewn�trznej rury  

Przewody instalacji c.o. zasilaj�ce grzejniki, prowadzone w bruzdach i w posadzkach nale�y 

izolowa
 rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej Thermacompact S grubo�ci 6 mm.  

Płukanie i próby 

Po zako	czeniu monta�u ruroci�gów nale�y wypłuka
 instalacj� w celu usuni�cia 

zanieczyszcze	 monta�owych a� do uzyskania zawarto�ci zanieczyszcze	 mniejszej  

ni� 5,0 mg/l.  

Próba na gor�co - wod� o temperaturze i ci�nieniu roboczym. Podwy�szanie temperatury wody 

zasilaj�cej w instalacji mo�e nast�powa
 w tempie max. 5°C na godzin�. Po 3 dobowym okresie 

działania mo�na przyst�pi
 do regulacji instalacji wykonuj�c wszystkie nastawy przewidziane w 

projekcie. Ruch próbny 72 godziny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Monta�owych cz. II.. 

Wykonanie płukania i prób instalacji c.o. nale�y potwierdzi
 zapisem w Dzienniku Budowy 

dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawstwo robót i warunki BHP

Roboty budowlano-monta�owe wykona
 zgodnie z przepisami BHP ogłoszonymi  

w rozporz�dzeniu MBiPMB z dn.28.03.1972. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-monta�owych i rozbiórkowych Dz.U.nr 13 z 10.04.1972. Cało�
 robót nale�y 

prowadzi
 zgodnie z niniejsz� dokumentacj�, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania" zeszyt 6,oraz „Wytycznymi projektowania i stosowania 

instalacji z tworzyw sztucznych”. Obudowa i krycie ruroci�gów wg P.B. architektonicznego. 

Wszystkie zastosowane urz�dzenia i materiały winny posiada
 certyfikat dopuszczaj�cy do 

stosowania w budownictwie.  

Zestawienie mocy elektrycznej uz�dze	 c.o. i c.t: 

- pompy obiegowe przy nagrzewnicach c.t. -  UPS, 220 V,   N=60W   szt 3 

- siłowniki zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach c.t   – 220 V, N= 4 W szt 3 

II.  TECHNOLOGIA KOTŁOWNI   

Zakres  opracowania.

Opracowanie obejmuje cz��
 technologiczn� projektowanej kotłowni gazowej oraz wytyczne dla 

bran�: budowlanej, elektrycznej oraz AKPiA. 

Projektowany układ technologiczny kotłowni przygotowywa
 b�dzie ciepło dla potrzeb 

potrzeb grzewczych, ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych oraz przygotowania 

ciepłej wody u�ytkowej dla „Inkubatora Technologicznego” zlokalizowanego na terenie PPN-T 

Jasionka S1. 

Układ na potrzeby centralnego ogrzewania. 

Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana b�dzie w wydzielonym pomieszczeniu na 

poziomie parteru. 

Kotłownia przygotowywa
 b�dzie czynnik grzejny na cele c.o. o parametrach 80/60°C.  

Wymagana moc grzewcza wytwarzana b�dzie w dwóch jednostkach kotłowych pracuj�cych     

w kaskadzie typu VITOPLEX 300 o znamionowej mocy cieplnej 345 kW ka�da, z regulatorem 

obiegu kotła.  

Regulacja pogodowa na cele c.o. układu technologicznego kotłowni prowadzona b�dzie 

regulatorem nadrz�dnym Vitotronic 300K + 200 H typ HK3W. Regulator sterował b�dzie 

temperatur� na zasilaniu obiegów grzewczych poprzez mieszacze trójdrogowe. Ka�dy kocioł 

wyposa�ony b�dzie w regulator Vitotronic 100 GC1.  

W okresie letnim kotłownia pracowa
 b�dzie tylko na potrzeby ciepłej wody u�ytkowej.  

Do współpracy z kotłami dobrano palniki gazowe, modulowany, wentylatorowe z kompletn�
�cie�k� gazow� przystosowane dla danego kotła.  

Dla wymuszenia przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych projektuje si� pompy 

obiegowe elektroniczne bezdławnicowe . 

Na wszystkich obiegach grzewczych i c.t. projektuje si� pompy z elektroniczn� regulacj�
pr�dko�ci obrotowej /regulacja proporcjonalno-ci�nieniowa/, na obiegu c.w.u projektuje si�
pompy stopniowe. Przed zanikiem dopływu wody  kotły zabezpieczone b�d� przez 

zabezpieczenie stanu wody typ 933.1. Przed zanikiem ci�gu kominowego oraz przed 

niekontrolowanym wypływem gazu do komory kotła zabezpiecza automatyka palnika oraz 

czujnik ci�gu kominowego.  

W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem ci�nienia projektuje si� membranowe 

zawór bezpiecze	stwa na kotle oraz naczynie wzbiorcze ci�nieniowe.  
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Zaprojektowano zawory bezpiecze	stwa typ 1915 1
1
/4”(najmniejsza �rednica kanału dolotowego 

27 mm) Ci�nienie pocz�tku otwarcia 3 [bar].  

Układ automatyki nale�y dodatkowo wyposa�y
 w czujniki ci�gu kominowego znajduj�ce si� na 

ka�dym czopuchu kotłów, które b�d� wył�czały cały układ w przypadku zaniku ciagu lub cofki 

spalin /wył�czenie układu oznacza wył�czenie kotłów z ruchu/. 

Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektowano 2 naczynia wzbiorcze ci�nieniowe  

typ G400. Naczynia wzbiorcze nale�y podł�czy
 do rozdzielacza powrotnego instalacji /wg 

schematu technologicznego/.Przed naczyniem nale�y zamontowa
 zł�cze samoodcinaj�ce SU 1” 

oraz manometr. 

Przed przył�czeniem kotła do instalacji grzewczej nale�y instalacj� dokładnie przepłuka
         
w celu usuni�cia zanieczyszcze	 i osadów. 

Uzupełnianie wody w zładzie /poł�czenie rozł�czne/ projektuje si� do rozdzielacza powrotnego 

poprzez zawór ze zał�czk� do w��a. 

Wod� do napełniania zładu instalacji c.o. oraz jego uzupełniania nale�y przygotowa
 w stacji 

uzdatniania wody Ekoidea ZE-030-OB. ze zbiornikiem soli o poj. 70 dm
3
.   wyposa�ony w 

zestaw przył�czeniowy.  

Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje si� czopuchami ze stali nierdzewnej oraz kominami 

dwu�ciennym Ø250. w systemie MKS.  

Układ centralnej ciepłej wody.

Zaprojektowano dwustronny podgrzew CWU zło�ony z dwóch układów 

przygotowania CWU : 

- Układ I ( podstawowy ) : przygotowanie CW w podgrzewaczu pionowym typu 

Vitocell 100 o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kotła przez w��ownic�
- Układ II ( drugostronny ) : przygotowanie CW w w podgrzewaczu pionowym typu 

Vitocell 100 o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kolektorów słonecznych. 

Celem zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ przed nagłym wzrostem ci�nienia, na 

przewodzie wody zimnej  projektuje si� membranowy zawór bezpiecze	stwa typ 2115 

o �rednicy kró
ca wlotowego 1”. Zawór ten nie mo�e by
 odci�ty od podgrzewaczy.  

Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpiecze	stwa nie mo�e by
 zamkni�ty.  

Nale�y go wyprowadzi
 nad kratk� �ciekow�. Zawór nale�y zamontowa
 ponad górn� kraw�dzi�
podgrzewaczy. 

W celu zmniejszenia liczby zadziała	 zaworu bezpiecze	stwa dodatkowo na przewodzie 

dopływowym wody zimnej przed podgrzewaczem ciepłej wody u�ytkowej projektuje si�
naczynie wzbiorcze przeponowe typ DT5 100 poł�czone z instalacj� za pomoc� zł�cza 

samoodcinaj�cego SU 1”.  

Na przewodzie dopływowym wody zimnej projektuje si� filtr, wodomierz oraz zawór zwrotny. 

Przyjmuje si� wymuszony układ cyrkulacji ciepłej wody. 

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

Instalacja c.o. wg  PN-99/B-2414 

Zabezpieczenie stanowi� nast�puj�ce elementy : 

a\ zawory bezpiecze	stwa 

- membranowy zawór bezpiecze	stwa typ 1915 o �rednicy kró
ca dolotowego 1
1
/4”, najmniejsza 

�rednica kanału dolotowego wynosi 27 mm , nastawa ci�nienia otwarcia 3 bar.  

b\ naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o. 

- 2 naczynia wzbiorcze przeponowe G400 o maksymalnym ci�nieniu roboczym 3 bar. 

Przyj�to �rednic� rury wzbiorczej φ25. Na rurze wzbiorczej nale�y zamontowa
 /wg. schematu/ 

manometr oraz zł�cze samoodcinaj�ce– SU 1”.  
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Instalacja c.w.u. wg PN-76/B-02440 

Zabezpieczenie stanowi� nast�puj�ce elementy : 

-  zawór bezpiecze	stwa 

Dobrano membranowy zawór bezpiecze	stwa typ 2115 o �rednicy kró
ca dolotowego 1”, 

najmniejsza �rednica kanału dolotowego wynosi 20 mm , nastawa ci�nienia otwarcia 6 bar.  

Zawór b�dzie umieszczony na przewodzie dopływowym wody zimnej nad górn� kraw�dzi�
podgrzewacza c.w.u.. 

-naczynie wzbiorcze 

Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe DT5100 ci�nieniu roboczym 10 bar, ci�nienie 

wst�pne 4 bar. 

Ruroci�gi,  armatura.

Ruroci�gi. 

Ruroci�gi instalacji grzewczej w kotłowni projektuje si� z rur stalowych czarnych bez szwu 

ł�czonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.  

Instalacj� wodoci�gow� w kotłowni projektuje si� z rur stalowych ocynkowanych. 

Armatura. 

- odcinaj�ca: przepustnice kołnierzowe dla �rednic od Ø65 i wy�ej, zawory kulowe, zwrotna - o 

poł�czeniach gwintowanych 

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinaj�cymi /w najwy�szych punktach instalacji/, 

- filtry siatkowe z poł�czeniami gwintowanymi 

Wentylacja nawiewna i wywiewna kotłowni.

Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=570⋅5=2850 cm
2
. 

Nawiew powietrza do kotłowni projektuje si� kanał stalowym o wym. 1000x300 mm.  

Doln� kraw�d� wylotu kanału nale�y umie�ci
 na wysoko�ci 30 cm nad posadzk�.  
W celu umo�liwienia regulacji nawiewu projektuje si� przepustnic� z mo�liwo�ci� zamkni�cia 

przekroju przepływowego kanału nie wi�cej ni� o 50 %. 

Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych F=0,5⋅2850=1425 cm
2
. Wywiew powietrza 

odbywał si� b�dzie kanałami wentylacji grawitacyjnej umieszczonymi pod stropem kotłowni wg 

projektu architektonicznego. 

Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje si� 2 kominami �rednicy Ø250 mm i wysoko�ci 

czynnej 10,0 m. 

Wlot spalin do komina projektuje si� pod k�tem 45°. W dolnej cz��ci komin wyposa�ony b�dzie 

w wyczystk� oraz misk� kondensatu z przewodem odpływowym. 

Izolacja termiczna.

Przewody nale�y izolowa
 po wyschni�ciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna 

odpowiada
 wymaganiom normy PN-B-02421:2000. 

Ruroci�gi instalacji c.o. zaizolowa
 otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo�
 izolacji wynosi: 

- ruroci�gi zasilaj�ce i powrotne c.o.: 40mm 

Ruroci�gi ciepłej wody u�ytkowej zaizolowa
 otulinami z pianki poliuretanowej.  

Grubo�
 izolacji: 

- ruroci�gi zimnej wody: 20mm 

- ruroci�gi ciepłej wody i cyrkulacji: 30mm 

Ruroci�gi nale�y oznaczy
 umownie wg PN-70/N-01270 w zale�no�ci od przepływaj�cego 

czynnika. 
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Ruroci�gi nale�y oznaczy
 umownie wg PN-70/N-01270 w zale�no�ci od przepływaj�cego 

czynnika. 

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przed wykonaniem izolacji termicznej ruroci�gi nale�y zabezpieczy
 antykorozyjnie poprzez 

zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg nast�puj�cych kart katalogowych: 

- RMP 01/80 - 6.4.01.-ruroci�gi na parametry 80/60°C. 

Powłoki malarskie nale�y wykona
 po przeprowadzeniu prób ci�nieniowych. 

Podło�e pod powłoki powinno by
 oczyszczone do 2-go stopnia czysto�ci 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 ruroci�gi nale�y przepłuka
 dwukrotnie przez 15÷20 

min za ka�dym razem. Pr�dko�
 wody płucz�cej 1 m/s. Instalacj� uwa�a si� za przepłukan� gdy 

w wypływaj�cej wodzie płucz�cej zawarto�
 zawiesiny wynosi mniej ni� 5 mg/l. 

Płukaniu nale�y podda
 ruroci�gi wody grzewczej, ciepłej i zimnej.  

Instalacj� technologiczn� nale�y podda
 próbie ci�nieniowej zgodnie z PN-64/B-104. Ci�nienie 

próbne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ci�nieniowej instalacj�
technologiczn� podda
 badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze  

i ci�nieniu roboczym. Instalacj� wody zimnej i ciepłej nale�y podda
 próbie szczelno�ci na 

ci�nienie próbne 0,9 MPa. 

Napełnianie zładu i jego uzupełnianie.

Zaprojektowano napełnianie zładu i jego uzupełnianie wod� wodoci�gow� przy zastosowaniu 

Zmi�kczacza serii Ekoidea ZE 030-OB (lub typu zamiennego) ze zbiornikiem soli o poj.  

70 dm
3

Dla zabezpieczenia zładu przed napełnieniem go wod� o ci�nieniu wy�szym ni� zakładane w 

projekcie ( 0.1  MPa) na dopływie wody uzupełniaj�cej do kotła zaprojektowano reduktor 

ci�nienia ze zł�czk� do w��a O 15 mm o zakresie nastaw 0.05 - 0.3 MPa. 

Kocioł napełniany b�dzie z instalacji wodoci�gowej w��em gumowym  poprzez zawór do 

napełniania instalacji    firmy SYR. Poł�czenie z instalacj� wodoci�gow� rozł�czne za pomoc�
w��a gi�tkiego z zaworem do napełniania.  

Woda przeznaczona do napełniania i uzupełniania zładu powinna spełnia
 nast�puj�ce warunki: 

    pH = 8 - 9.5 ' Twardo�
 całkowita wody 1 - 3 md / m3 

Wytyczne dla bran�.

Instalacja elektryczna. 

a) zasilanie urz�dze	 w kotłowni przyj�
 z uwzgl�dnieniem ich mocy i charakterem zasilanie 

oraz zgodnie z DTR tych urz�dze	
b)   nie sytuowa
 o�wietlenia sztucznego nad urz�dzeniami i maszynami 

c) �rednie nat��enie o�wietlenia dobra
 wg PN-84/E-00203 

moce urz�dze	 :
-regulator kotła Vitotronic 300K: 220 V, 50 Hz, pobór mocy 10 W, pr�d znamionowy 2x6A 

-regulator kotła Vitotronic 200H typ HK3W: 220 V, 50 Hz, pobór mocy 10 W,  

-regulator Vitosolic 200 : 220 V, 50 Hz, pobór mocy 10 W, pr�d znamionowy 2x6A 

- palniki kotła 1x 230V N=1,0 kW  szt 2 

-Pompa obiegowa c.o. ogrzewanie hal -MAGNA UPE 40-120, N = 450 W, Im = 2 A, 1x230  

-Pompa obiegowa c.o. cz. administracjna -MAGNA UPE 40-120, N = 450 W, Im = 2 A, 1x230. 

-Pompa obiegowa c.t., - TPE 40-120, N = 600 W, 1x230 

-Pompa cyrkulacyjna,   -UPS 40-60/2 F B, N=300 W, 1x230V, szt 2 
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-Pompa mieszaj�ca kotła,- TP50-60/4, N = 300 W, 1x240 V 

- Pompa ładuj�ca podgrzewacz; -  UPS 32-60 N= 300W , 1x230V 

-Pompa obiegowa – ogrzewanie podłogowe; - UPE 24-40 N= 50W , 1x230V 

- Zestaw pompowy Solar Divicon typ PS 20 N= 245 W  

- zasilanie systemu detekcji gazu GX ( zawór elektromagnetyczny MAG-1, 1 detektor gazu   

    DEX, moduł alarmoy MD 

AKPiA. 

Projektowana kotłownia sterowana b�dzie poprzez: 

- regulator Vitotronic 300K do pracy z płynnie obni�on� temperatur� wody w kotle dla 

pierwszego kotła grzewczego w instalacji dwukotłowej -jeden dla całej instalacji, montowany na 

�cianie 

- regulator Vitotronic 100 (typ GC1) z modułem LON do pracy z płynnie obni�an�
temperatur� wody w drugim kotle. 

- regulator Vitotronic 200 H typ HK3W i moduł L ON dla 2 obiegów grzewczych.  

Regulatory reaguj� na warunki atmosferyczne (pogodowe), które b�d� sterowały prac� palników, 

zaworami mieszaj�cymi trójdrogowymi, pompami obiegowymi w zale�no�ci od temperatury 

zewn�trznej i temperatury na zasilaniu.  

Regulatory przystosowane s� do pracy z płynnie obni�on� temperatur� wody kotłowej oraz 

współpracy z palnikami o regulacji stopniowej i płynnej.  

Komplet urz�dze	 reguluj�co-steruj�cych ( regulator, czujniki temperatury, czujnik poziomu 

wody w kotle) oraz komplet okablowania pozwalaj�cy zamontowa
 cał� instalacj� AKPiA 

dostarcza firma dostarczaj�ca urz�dzenia kotłowni. Zamówie	 dokona
 w powi�zaniu z 

instalacj� solarn� po konsultacji z dostawc� urz�dze	 i AKPiA. 

Monta�  i   uruchomienie   instalacji   nale�y  powierzy
 wyspecjalizowanej  firmie   b�d�cej 

dystrybutorem wymienionych wy�ej urz�dze	. 
-   wykona
 układ zasilania i sterowania pompami mieszaj�cymi obiegi kotłowe. 

-   wykona
 układ zasilania i sterowania pomp� ładuj�c� wymiennik CWU 

-   wykona
 układ zasilania i sterowania pompami obiegowymi poszczególnych  

    obiegów grzewczych 

-  wykona
 układ zasilania siłowników w zaworach trójdrogowych 

Bran�a budowlana i sanitarna. 

- zamontowa
 zlew z zaworem ze zł�czk� do w��a 

- kotły posadowi
 na cokole o wys. 50 mm i wymiarach wg DTR urz�dzenia 

- drzwi do kotłowni powinny by
 otwierane na zewn�trz kotłowni, powinny mie
 od wewn�trz 

pomieszczenia zamkni�cie bezklamkowe, otwieraj�ce si� pod naciskiem 

- wysoko�
 pomieszczenia kotłowni powinna by
 nie mniejsza ni� 2,5 m 

- klasa odporno�ci ogniowej �cian, stropu oraz otworów w przegrodach pomieszczenia 

kotłowni powinna by
 nie mniejsza ni� okre�lona w RMI z dn. 12.04.2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie                  

/z pó�niejszymi zmianami/. 

Wytyczne do instrukcji obsługi. 

Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji inwestor powinien opracowa
 instrukcj� obsługi. 

Instrukcja obsługi powinna okre�la
 m. innymi: 

- dane dotycz�ce obsługi (stałe, okresowe, kwalifikacje) 

- sposób post�powania i czynno�ci wykonywane podczas rutynowej obsługi 

- sposób post�powania i czynno�ci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji w kotłowni (np. 

awarie elementów kotłowni, brak zasilania elektrycznego) 

- zasady BHP przy wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z obsług� w kotłowni 

- dane dotycz�ce serwisu instalowanych urz�dze	 w kotłowni. 
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Sprz�t przeciwpo�arowy.

Kotłownie wyposa�y
 w jedn� ga�nic� proszkow� GP6x/ABC 6 kg i jeden koc ga�niczy. 

Uwagi ko	cowe.

- Roboty wykona
 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta�owych” cz. II, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa 

gazowe i olejowe”, wytycznymi i DTR monta�u dobranych urz�dze	,  
RMI z dn. 12.04.2002 z pó�niejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie, obowi�zuj�cymi aktami prawnymi i 

normatywami,  

- Cało�
 urz�dze	 AKPiA zamówi
 u dostawcy kotłów i urz�dze	.  
- Monta� urz�dze	 kotłowni oraz urz�dze	 AKPiA prowadzi
 pod nadzorem dostawcy urz�dze	
- przedstawiciele firmy w Polsce. 

Wszystkie zastosowane urz�dzenia winny posiada
 certyfikaty oraz deklaracje dopuszczaj�ce do 

stosowania w budownictwie. 

Wykona
 odpowietrzenia w najwy�szych punktach instalacji. 

Wszystkie odwodnienia, spusty z zaworów bezpiecze	stwa sprowadzi
 nad zlew lub kratki 

�ciekowe. 
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OBLICZENIA.

Bilans  ciepła.

-  dla potrzeb grzewczych    ~  265 kW 

-  dla potrzeb ciepła do nagrzewnic went. ~  226kW 

-  dla potrzeb c.w.u    -   77 kW  

razem          568,00 kW 

Układ technologiczny kotłowni projektuje si� z podgrzewem ciepłej wody u�ytkowej.  

Ciepło wytwarzane b�dzie w dwóch kotłach np. VITOPLEX 300 o znamionowej mocy cieplnej 

300 kW.   

Ka�dy kocioł wyposa�ony b�dzie w modulowany palnik wentylatorowy na gaz ziemny GZ50. 

�cie�ka gazowa ww. palnika jest jego integralnym elementem. 

Obliczenie  zapotrzebowania  ciepłej  wody  u�ytkowej.

a) Natrysk 

-  8 natrysków  

-  zu�ycie  ciepłej  wody  na  jedn�  osob�            -  20  kg/osob�
-  całkowite  zapotrzebowanie  ciepłej  wody  o  temperaturze  55°C wyniesie : 

[ ]hkgmcwu /80020
6

30
8 =⋅⋅=

-  zało�ono pobór ciepłej wody z natrysku przez 30 min. 

-  czas  k�pieli  pod  natryskiem    -  6 min 

b)  Umywalki i zmywaki 

-  liczba umywalek        -  30 

-  czas trwania mycia r�k     -  4.5 min 

-  zu�ycie ciepłej wody na jedno mycie r�k wynosi   -  2.5 kg 

-  całkowite zapotrzebowanie ciepłej wody wyniesie : 

-  zało�ono mycie r�k przez 30 min po zako	czeniu zmiany 

[ ]hlmcwu /5005,2
5.4

30
30 =⋅⋅=

c)  Umywalki w umywalniach 

-  liczba  umywalek        -  22 

-  zu�ycie ciepłej wody na jednego pracownika  -  6 kg 

-  czas trwania mycia      -  5 min 

-  całkowite zapotrzebowanie ciepłej wody wyniesie : 

[ ]hlmcwu /7926
5

30
22 =⋅⋅=

d)  Bufet 

-  liczba  konsumentów      -  54 

-  zu�ycie ciepłej wody na jednego konsumenta  -  4 kg 

-  całkowite zapotrzebowanie ciepłej wody wyniesie : 

[ ]hlmcwu /2164*54 ==
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Sumaryczne zapotrzebowanie ciepłej wody u�ytkowej wynosi : 

[ ]hlGh /2308216792500800max =+++=

Dobór zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody u�ytkowej.

Dobrano bateri� dwóch  podgrzewaczy Vitocell 100V  o poj. 1000 l ka�dy (współpracuj�c z 

układem solarnym) o wydajno�ci stałej przy temperaturze zasilania 80
o
C G=2648l/h.  

Wymagana moc cieplna przy 2 godzinnym czasie podgrzewu wyniesie : 

[ ]kWQwym 77~
2860

)555(2648
=

⋅

−⋅
=

Dobór  naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o. wg  PN-99/B-02414   

 V         =        8 m
3
  -  pojemno�
 instalacji ogrzewania wodnego 

g�sto�
 wody przy t= 10
oC  

r1 = 999,7  

przyrost obj�to�ci wody   �v = 0,0287 

ci�nienie max     pmax = 3,0 bar 

ci�nienie statyczne    pstat = 1,4 bar 

ci�nienie wst�pne    p = pstat +0,2 = 1,6 bara 

  

Pojemno�
 u�ytkowa naczynia:   

  

  

Vu = 229.5 dm
3

Pojemno�
 u�ytkowa naczynia z rezerw�: 

Vur = 309.5 dm
3 

Minimalna pojemno�
 całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: 

 VnR = 773.75 dm
3

Dobrano 2 naczynia wzbiorcze G400 o poj. całkowitej 400 dm
3
 ka�de, max ci�nienie  

w naczyniu 10 bar  

Wewn�trzna �rednica rury wzbiorczej wynosi: 

d = 10.6 mm 

vVV u ∆⋅⋅= 1ρ

10⋅⋅+= EVVV uuR

R

uRnR
pp

p
VV

−

+
=

max

max 1

uVd 7,0=
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Przyj�to �rednic� rury wzbiorczej φ25. Naczynie poł�czone jest z instalacj� za pomoc� zł�cza 

samoodcinaj�cego reflex SU 1”.  

Dobór naczynia wzbiorczego na ciepłej wodzie u�ytkowej wg  PN-99/B-02414 

Przyrost obj�to�ci wody podczas ogrzewania do temperatury pracy: 

05,25
100

67,11500
=

⋅
=eV

Współczynnik ci�nienia wynosi: 

257,0
16

)12,4()16(
=

+

+−+
=Df

Pojemno�
 znamionowa naczynia wyrównawczego wynosi: 

34,97
257,0

05.25
dmVn ==

Dobrano naczynie wzbiorcze ci�nieniowe typ DT5 100 z podł�czeniem DUO  

dn 50,  pojemno�
 całkowita naczynia wzbiorczego100 dm
3
, maksymalne ci�nienie robocze 

naczynia 10 bar.  

- obliczenie  rury  wzbiorczej 

[ ]

mmd

mmVd u

9.64,977,0

7,0

=⋅=

⋅=

Przyj�to �rednic� rury wzbiorczej φ25. Naczynie poł�czone jest z instalacj� za pomoc� zł�cza 

samoodcinaj�cego reflex SU 1”. 

Obliczenie i dobór zaworu bezpiecze	stwa na kotle Vitoplex 300 ( dla ka�dego oddzielnie) mocy 

285 kW wg PN81/M-35630 i DT-UC-90/WO.  

-  N = 285 [ kW ] - najwi�ksza moc trwała kotła, 

-  r = 2133,4 [ kJ/kg ] - ciepło parowania wody  przy  ci�nieniu  przed  zaworem  bezpiecze	stwa, 

-  K1 = 0,54 - współczynnik poprawkowy uwzgl�dniaj�cy wła�ciwo�ci pary i jej parametry  

przed zaworem, 

-  α = 0,5 - współczynnik wypływu dla par i gazów, 

-  d  [ mm ] - �rednica kanału dolotowego zaworu bezpiecze	stwa, 

-  A [ mm
2

] - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu, 

-  m - obliczeniowy strumie	 masy wody, 

-  p1 = 0,3 [ MPa ] - maksymalne nadci�nienie płynu przed zaworem bezpiecze	stwa, 
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[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]mmd

mm
F

d

mmA

mm
pK

m
A

hkgm

r

N
m

82,23
14,3

4.4454

4

4.445
)1,03,0(5,054,010

481

)1,0(10

/481
4,2133
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3600

3600

2
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=
⋅
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⋅
=
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=
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π
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Dobrano zawór bezpiecze	stwa membranowy typ 1915 o �rednicy kró
ca dolotowego 1
1
/4”, 

najmniejsza �rednica kanału dolotowego 27 mm. Ci�nienie pocz�tku otwarcia 3 [bar]. 

Obliczenie i dobór zaworu bezpiecze	stwa dla instalacji c.w.u. wg  PN-76/B-02440 

-  d [mm] - �rednica kanału dolotowego w zaworze bezpiecze	stwa pod grzybem, 

-  G [kg/h] - przepustowo�
 zaworu bezpiecze	stwa, 

-  V = 2000 [dm
3
] – pojemno�
 wodna podgrzewacza 

-  a = 0,55 - współczynnik wypływu zaworu bezpiecze	stwa dla cieczy 

-  ac = 0,35⋅a = 0,35⋅0,55 = 0,193 - współczynnik wypływu zaworu bezpiecze	stwa, 

-  p1 = 0,6  [MPa] - ci�nienie zrzutowe, 

-  p2 = 0  [MPa] - ci�nienie odpływowe, 

-  γ1 = 986 [kG/m
3

] - ci��ar obj�to�ciowy wody grzewczej. 

Dobrano zawór bezpiecze	stwa membranowy typ 2115 o �rednicy kró
ca dolotowego 1”, 

najmniejsza �rednica kanału dolotowego 20 mm. 

Ci�nienie pocz�tku otwarcia 6 [bar]. 

Dobór magnetoodmulacza .

 G=24.51 m
3
/h 

Dobrano magnetoodmulacz Nr4 OISm 400/100, tmax 100 C, PN 10.  

dp= 10kPa 

Dobór pomp.

a/ Pompa obiegowa c.o. ogrzewanie hal produkcyjnych Q = 110 kW 

mmd

ppa

G
d

hkgG

VG

c

45,16
986)061,1(55,035,059,114,3

3204

1)211,1(59,114,3

4

/320200016,0

16,0

=
⋅−⋅⋅⋅⋅⋅

⋅
=

−⋅⋅⋅⋅

⋅
=

=⋅=

⋅=

γ
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- wymagany punkt pracy : q = 4,73 m
3
/h, ∆p = 60 kPa 

Dobrano pomp� MAGNA UPE 40-120, N = 450 W, Im = 2 A, 1x230  

b/ Pompa obiegowa c.o. cz. administracjna Q = 151 kW 

- wymagany punkt pracy :q = 6,5 m
3
/h, ∆p = 60 kPa 

Dobrano pomp� MAGNA UPE 40-120, N = 450 W, Im = 2 A, 1x230. 

c/ Pompa obiegowa c.t., - Q = 226.3 kW 

- wymagany punkt pracy q = 9.75 m
3
/h, ∆p = 70 kPa  

Dobrano pomp� TPE 40-120, N = 600 W, 1x230 

d/ Pompa cyrkulacyjna,    

- wymagany punkt pracy : q = 3.5 m
3
/h, ∆p = 55 kPa 

Dobrano pomp� UPS 40-60/2 F B, N=300 W, 1x230V,  

e/  pompa mieszaj�ca kotła, 

- wymagany punkt pracy: q = 1.3*14,84=19.3  m
3
/h, ∆p = 25 kPa 

Dobrano pomp� TP50-60/4, N = 300 W, 1x240 V 

f/ Pompa ładuj�ca podgrzewacz; - Q = 140 kW 

 wymagany punkt pracy :  

q= 6,02m
3
/h, ∆p = 25 kPa 

Dobrano pomp� UPS 32-60 N= 300W , 1x230V 

g/ Pompa obiegowa – ogrzewanie podłogowe; - Q = 4 kW 

 wymagany punkt pracy :  

q= 0,2m
3
/h, ∆p = 30 kPa 

Dobrano pomp� UPE 24-40 N= 50W , 1x230V 

Dobór  zaworu mieszaj�cego.

- obieg centralnego ogrzewania hal produkcyjnych; 110 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy Dn 50, kvs=40 m
3
/h.  

Strata ci�nienia na mieszaczu 15 mbar  

- obieg centralnego ogrzewania cz. administracyjna; 151 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy Dn 50, kvs=40 m
3
/h.  

Strata ci�nienia na mieszaczu 21 mbar  

- obieg c.t; 226,3 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy Dn 50, kvs=40 m
3
/h.  

Strata ci�nienia na mieszaczu 60 mbar 

- obieg ogrzewania podłogowego; 4 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy Dn 15, kvs=3,6 m
3
/h.  

-  obieg kotła VITOPLEX 300 ;285 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy kołnierzowy Dn 50, kvs=40 m
3
/h.  

Strata ci�nienia na mieszaczu 100 mbar. 

Dobór przekrojów kanałów wentylacyjnych.

Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=570⋅5=2850 cm
2
. 

Nawiew powietrza do kotłowni projektuje si� kanał stalowym o wym. 1000x300 mm.  

Doln� kraw�d� wylotu kanału nale�y umie�ci
 na wysoko�ci 30 cm nad posadzk�.  
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W celu umo�liwienia regulacji nawiewu projektuje si� przepustnic� z mo�liwo�ci� zamkni�cia 

przekroju przepływowego kanału nie wi�cej ni� o 50 %. 

Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych F=0,5⋅2850=1425 cm
2
. Wywiew powietrza 

odbywał si� b�dzie kanałami wentylacji grawitacyjnej umieszczonymi pod stropem kotłowni  

wg projektu architektonicznego 

Obliczenie wymaganej kubatury kotłowni.

- projektowana moc urz�dzenia grzewczego wynosi: 690 kW 

- maksymalne obci��enia cieplne urz�dze	 gazowych na 1m
3
 kubatury  

pomieszczenia: 4,65 kW 

- wymagana kubatura kotłowni: 148 m
3 

- kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi: 172 m
3

Warunek uwa�a si� za spełniony. 

Uwagi !

- �rednice zaworów odcinaj�cych i zaworów zwrotnych przyjmowa
 wg �rednic rur, warunki 

pracy zaworów : ci�nienie do 6 bar, temperatura do 100°C, 

- termometry przyjmowa
 o zakresie pomiarowym do 100°C, 

- manometry o zakresach pomiarowych dla ci�nie	 3 bar /na instalacji c.o./ i 6 bar /na instalacji 

wodoci�gowej/ 
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SPECYFIKACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI

POZYCJA NAZWA ELEMENTU, OZNACZENIE, WYMIAR ILO��
1. Niskotemperaturowy kocioł gazowy Vitoplex 300 o znamionowej 

mocy cieplnej 285 kW z palnikiem wentylatorowym na gaz GZ50. 

Kocioł wyposa�ony jest w regulator Vitotronic 100 GC1.  

2 

1a. Regulator Vitotronic 300K+ regulator 200H typ HK3W.  1 

2. Pojemno�ciowy podgrzewacz wody Vitocell 100 –V, 1000l  2 

3. Zawór bezpiecze	stwa membranowy typ 1915 1
1
/4 ", nastawa 3bar.  2 

4. Pompa cyrkulacyjna cwu  UPS 40-60/2 F B, N=300 W, 1x230V 2 

5. Zawór bezpiecze	stwa membranowy typ 2115 1", nastawa 6 bar. 1 

6. Wzbiorcze naczynie ci�nieniowe DT5 100 , maksymalne ci�nienie 

robocze naczynia wynosi 10 bar,  

1 

7. Pompa kotłowa TP50-60/4, N = 300 W, 1x240 V 2 

8. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy Dn50, kvs=40 m
3
/h, z siłownikiem  2 

9. Wzbiorcze naczynie ci�nieniowe G400, maksymalne ci�nienie 

robocze naczynia wynosi 3 bar,. 

2 

10. Zł�cze samoodcinaj�ce SU R1x1. 2 

11. Pompa obiegowa c.o.- hale produkcyjne 

MAGNA UPE 40-120, N = 450 W, Im = 2 A, 1x230  

1 

12. Pompa obiegowa c.o. – cz. administracyjna 

 MAGNA UPE 40-120, N = 450 W, Im = 2 A, 1x230. 

1 

13. Pompa obiegowa c.t. TPE 40-120, N = 600 W, 1x230 1 

15. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy Dn50, kvs=40 m
3
/h, z siłownikiem 1 

16. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy Dn50, kvs=40 m
3
/h, z siłownikiem 1 

17. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy Dn50, kvs=40 m
3
/h, z siłownikiem 1 

18. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy Dn15,  kvs=3,8/h, z siłownikiem 1 

19. Pompa ładuj�ca podgrzewacz cwu UPS 32-60 N= 300W , 1x230V  

20. Rozdzielacze instalacji c.o. z czterema wyj�ciami Dn100, l= 1,2m  2 

21. Wodomierz WS 20 1 

22. Filtr na wodzie zimnej dn 25 1 

23. Zmi�kczacz serii Ekoidea ZE-030-OB. ze zbiornikiem soli o poj. 70 

dm
3
. 

1 

24. Zawór zwrotny dn 25 1 

25. Magnetoodmulacz OISm nr4  400/100 1 

26. Zł�cze samoodcinaj�ce SU 1”. Reflex  1 

27. Filtr na cyrkulacji Dn40 1 

28. Filtr na wodzie zimnej Dn65 1 
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III.  INSTALACJA SOLARNA   

System przygotowania CWU.

Zaprojektowano dwustronny podgrzew c.w.u zło�ony z dwóch układów: 

- Układ I ( podstawowy ) : przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu Vitocell 100 o poj. 1000 l 

zasilanym w ciepło z kotłów.  

- Układ II ( drugostronny ) : przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu Vitocell 100 o poj. 1000 l 

zasilanym w ciepło z kolektorów słonecznych.  

Schemat technologiczny instalacji solarnej.

Zaprojektowano instalacj� solarn� wg schematu technologicznego w powi�zaniu z technologi�
kotłowni wg „ Wytycznych projektowych „ jako dwusystemowy podgrzew c.w.u przy pomocy 

dwóch pojemno�ciowych podgrzewaczy pionowych i kolektorów słonecznych typu 

VITOSOL 200F o powierzchni absorbera 37,12 m2 z regulatorem VITOSOLIC 200 

Schemat technologiczny instalacji stanowi obwód grzewczy przekazuj�cy ciepło 

promieniowania słonecznego do wody u�ytkowej.  

Główne elementy instalacji solarnej.

- kolektory słoneczne typu VITOSOL 200F/SV2(2 baterie po 8 kolektorów) o powierzchni 

absorbera 16x2,33 m2 

- zestaw pompowy Solar Divicon typu PS 20 

- naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX – S80/10 

- naczynie wst�pne o poj. 80 l 

- zestaw do uzupełniania instalacji solarnej o wyd. 30l/min 

- zawór bezpiecze	stwa typu SYR 1915, d1xd2 = 15x20 mm/0,6 MPa 

- regulator elektroniczny VITOSOLIC 200 

Lokalizacja urz�dze	.
Zaprojektowano lokalizacj� urz�dze	 instalacji solarnej w dwóch miejscach: 

-baterie kolektorów na dachu cz��ci administracyjnej, 

- w kotłowni na poziomie parteru zlokalizowano, obok układu podstawowego przygotowania 

c.w.u zło�onego z kotłów, podgrzewacza c.w.u, pomp obiegowych i cyrkulacyjnych oraz 

zabezpiecze	, solarny układ przygotowania c.w.u zło�ony z podgrzewacza pionowego , zestawu 

pompowego Solar Divicon, pompy ładuj�cej i naczynia przeponowego. 

Na konstrukcji wsporczej zakotwionej do płyty dachu płaskiego zostan� ustawione pod k�tem  

45 
o 

w kierunku południowym i zamontowane na typowych stela�ach kolektory płaskie typu 

VITOSOL 200F/SV2 w dwóch zestawach po 8 kolektorów.

Poł�czenie dwóch systemów przygotowania CWU stanowi� dwa podgrzewacze typu c.w.u 

o poj. 1000l ka�dy. 

Instalacja napełniania i uzupełniania zładu kolektorowego glikolem.

W/w instalacja składa si� z zestawu do uzupełniania instalacji solarnej firmy 

VIESSMANN o wydajno�ci 30 l/min 

Układ poł�czenia baterii kolektorów.

Zaprojektowano poł�czenie dwóch baterii w systemie Tichelmana wyrównuj�cym 

opory przepływu czynnika grzejnego przez obie baterie. 

Przewody zaprojektowano z rur miedzianych ł�czonych na lut twardy oraz rur preizolowanych 

miedzianych. Poł�czenia poszczególnych urz�dze	 w kotłowni wykona
 z rur miedzianych 

ł�czonych na lut twardy. 
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Główne poziomy rurowe prowadzone b�d� od kolektorów , po powierzchni dachowej, oraz pod 

stropem parteru. 

Kompensacja ruroci�gów.

W celu skompensowania wydłu�e	 liniowych ruroci�gów spowodowanych temperatur�
czynnika grzejnego zaprojektowano samokompensacj� typu kompensuj�cych i Z stanowi�ce 

załamania ruroci�gów pod k�tem 90
o
. 

Mocowanie (podparcie) ruroci�gów

Mocowanie ruroci�gów uchwytami bezpo�rednio do konstrukcji �ciany lub stropu. 

Rozmieszczenie uchwytów i odległo�ci mi�dzy nimi wykona
 zgodnie z „Wytycznymi 

projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – Wymagania techniczne 

COBRTI Instal – zeszyt 10. 

Próby i rozruch.

Roboty monta�owe i próby wykona
 zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano –monta�owych – Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” – 

oprac. COBRTI „ Instal” W-wa 1989 r.  

Po wykonaniu prób nale�y przeprowadzi
 badania techniczne urz�dze	 przez UDT oraz 

rozruch instalacji zgodnie z Instrukcja zawarta w DTR –kach urz�dze	. 

Izolacja ciepłochronna.

Po zako	czeniu monta�u i przeprowadzeniu prób szczelno�ci projektuje sie wykonanie 

izolacji przewodów solarnych otulin� K-FLEX SOLAR HT 19 mm wykonana z pianki 

kauczukowej o podwy�szonych parametrach termicznych z płaszczem z blachy ocynkowanej lub 

aluminiowej dla przewodów prowadzonych na zewn�trz. Izolacje te mo�na stosowa
 zarówno na 

zewn�trz jak i wewn�trz budynków. Zakres stosowania otulin -40
o
C do175

 o
C. 

Izolacj� po stronie wodnej wykona
 otulinami z pianki poliuretanowej gr 30 mm 

Regulacja automatyczna.

Zaprojektowano regulacj� automatyczn� instalacji solarnej polegaj�c� na sterowaniu 

obiegu kolektorowego. W/w obwód sterowania realizuje regulator elektroniczny typu 

VITOSOLIC 200. 

Zał�czanie pompy solarnej odbywa si� w zale�no�ci od temperatur ró�nicowych. 

Czujnik ( ograniczenie maksymalnej temperatury) wył�cza pomp� obiegow� je�eli zostanie 

osi�gni�ta nastawiona temperatura c.w.u. Je�eli energia słoneczna nie wystarcza do ogrzania 

c.w.u , ogrzewana jest przez ciepło z kotłowni. 

Sterowanie obiegu kolektorowego

Elementy sterowania 

- regulator VITOSOLIC 200 

- czujnik solarny 

Element wykonawczy 

- pompa obiegowa typu SOLAR 25-80 

Czynnik grzewczy

Instalacja solarna napełniona zostanie płynem niezamarzaj�cym Ergolid Eko odmiana 

106 w rozcie	czeniu z woda 40%.  

Dla projektowanego st��enia czynnika temperatura zamarzania wynosi -35 oC dla odmiany 

106. Ergolid Eko jest czynnikiem na bazie glikolu propylenowego zabezpieczaj�cym 
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instalacje przed zamarzni�ciem, korozja i wytwarzaniem pary. Napełnianie i uzupełnianie 

instalacji roztworem za pomoc� zestawu do napełniania , składaj�cego si� ze zbiornika na glikol  

i pompki r�cznej do napełniania. 

AKPiA
Projektowana instalacja solarna składaj�ca si� z 2 pól po 8 kolektorów w ka�dym polu sterowana 

b�dzie poprzez regulator VITOSOLIC 200.  

Instalacj� solarn� dobrano w oparciu o urz�dzenia VIESSMANN. Dopuszcza si� dobór urz�dze	
innych firm o parametrach i jako�ci nie ni�szej ni� przyj�te w projekcie. 

Komplet urz�dze	 reguluj�co - steruj�cych ( regulator, czujniki temperatury, czujnik poziomu 

wody w kotle) oraz komplet okablowania pozwalaj�cy zamontowa
 cał� instalacj� AKPiA 

dostarcza firma dostarczaj�ca urz�dzenia kotłowni. Zamówie	 dokona
 w powi�zaniu  

z kotłowni�  po konsultacji z dostawc� urz�dze	 i AKPiA. 

Monta�  i   uruchomienie   instalacji   nale�y  powierzy
 wyspecjalizowanej  firmie   b�d�cej 

dystrybutorem wymienionych wy�ej urz�dze	. 
-   wykona
 układ zasilania i sterowania pompami obiegowymi. 

-   wykona
 układ zasilania i sterowania pomp� solarn�
-   wykona
 układ zasilania i sterowania pomp� wymiennika obiegów grzewczych 

-  wykona
 układ zasilania siłowników przy zaworach trójdrogowych 

bran�a elektryczna 

- doprowadzi
 zasilanie elektryczne szafy sterowniczej zgodnie ze specyfikacj�. 
- system rurowy obiegu solarnego podł�czy
 do instalacji odgromowej budynku 

bran�a budowlana

- na dachu budynku wykona
 konstrukcje pod monta� kolektorów. 

Uwagi ko	cowe

- Po wykonaniu prób instalacj� solarn� zgłosi
 do odbioru dozorowego. 

- Niezb�dny zakres prac elektrycznych nale�y dokona
 w ramach robót technologicznych, 

przeprowadzi
 niezb�dne badania instalacji i sporz�dzi
 stosowne protokoły. 

- Przy robotach monta�owych nale�y przestrzega
 obowi�zuj�cych przepisów. 

- Monta� urz�dze	 powierzy
 wyspecjalizowanej firmie i pod nadzorem dostawcy urz�dze	. 
- Cało�
 urz�dze	 AKPiA z okablowaniem zamówi
 u dostawcy kolektorów słonecznych   

i urz�dze	.  
- Monta� urz�dze	 firmy Viessmann oraz cało�
 robót AKPiA zleci
 lub prowadzi
 pod 

nadzorem dostawcy urz�dze	 - przedstawiciele firmy w Polsce w powi�zaniu z kotłowni�
 gazow�. 
-  Wszystkie zastosowane urz�dzenia winny posiada
 certyfikaty oraz deklaracje 

 dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie. 

- Wykona
 odpowietrzenia w najwy�szych punktach instalacji. 

- Przy   monta�u   kolektorów i   armatury  stosowa
   si�   do  wskaza	   zawartych  w  DTR 
          

Opracowała: 

         in�. Maria Kluzek 
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OPIS TECHNICZNY 

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewn�trznej instalacji  

gazowej  dla „Inkubatora Technologicznego” zlokalizowanego na terenie PPN-T Jasionka S1. 

Opis instalacji gazowej.

Opracowanie obejmuje odcinek instalacji gazowej od stacji redukcyjnej umieszczonej na 

zewn�trznej �cianie budynku do palników kotłowych w kotłowni.  

Stacja redukcyjna jest tematem odr�bnego opracowania. 

Instalacja b�dzie dostarcza� gaz ziemny GZ 50 do 2 palników o znam. mocy 285 kW ka�dy. 

Przepływ  gazu w ilo�ci 75 m
3
/h odbywał si� b�dzie przewodem φ80 z rur stalowych bez szwu 

wg. PN - 80/H-74219 ł�czonych na spaw.  

Przewód gazowy do kotła prowadzi� po �cianach oraz pod stropem piwnic oraz kotłowni  

w normatywnych odległo�ciach od instalacji elektrycznej i od pozostałych projektowanych 

instalacji w budynku. 

Przewody gazowe prowadzi� na powierzchni �cian wewn�trznych w odległo�ci 2 cm od tynku na 

uchwytach w odległo�ci co 1,5 m dla poziomów.  Przewód gazowy przez �ciany prowadzi� w 

rurach ochronnych wg BN/82/8976-50, która powinna wystawa� po 3 cm z ka�dej strony �ciany. 

Przestrze	 mi�dzy rur� ochronn� a przewodem nale�y wypełni� materiałem plastycznym. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowi�cych wyposa�enie 

budynku nale�y zlokalizowa� w sposób zapewniaj�cy bezpiecze	stwo u�ytkowania. Odległo��
mi�dzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umo�liwia� wykonanie 

prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by� usytuowane w 

odległo�ci co najmniej 0,1m powy�ej innych przewodów instalacyjnych a przy skrzy�owaniach 

odległo�� mi�dzy przewodem gazowym a przewodami  

Innych instalacji winna wynosi� co najmniej 0,02m. 

Zawory nale�y tak zamontowa� aby były widoczne i aby była łatwo�� w ich monta�u  

i demonta�u, oraz sprawdzenia szczelno�ci. Wysoko�� minimalna zamontowania zaworu 

powinna wynosi� 70 cm od podłogi. Palniki gazowe  ł�czy�  na sztywno za  pomoc�  podej�cia  z 

rur i kształtek gwintowanych, stosuj�c dwuzł�czki dla łatwego rozł�czenia przyboru.  

Zabezpieczenie kotłowni przed koncentracj� ulatniaj�cego si� gazu.

Dla zapewnienia mo�liwo�ci odci�cia dopływu gazu do kotłowni projektuje si� monta� kurka z 

głowic� samozamykaj�c� wchodz�cego   w   zestaw  ASBIG.    

Dobrano   Aktywny   System Bezpiecze	stwa Instalacji Gazowej typu GAZEX, który b�dzie 

automatycznie zamykał dopływ gazu i energii elektrycznej do kotłowni przy przekroczeniu 

st��enia gazu o 0.01 % dolnej granicy wybuchowo�ci.  

System składa si�  
- z głowicy samozamykaj�cej (zawór dn 80); głowica nie wymaga zasilania w stanie 

normalnej  pracy( czuwania), jest zamykana krótkim  impulsem  elektrycznym  o niskim 

napi�ciu 12 V i znikomej energii. Instalacja elektryczna ł�cz�ca głowic� i moduł 

alarmowy jest wi�c wolna od napi�cia i pr�du, mog�cego spowodowa� iskrzenie lub 

wydzielanie si� du�ej ilo�ci ciepła. 

- 3 detektorów gazu (czujki) - umieszczone w kotłowni nad kotłami  oraz pod stropem w 

martwych miejscach kotłowni ( tam gdzie mo�liwa jest kumulacja gazu) 

-modułów   alarmowych   -   pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy st��enia   gazu 

pomieszczeniu, moduł zasila i steruje prac� detektorów gazu oraz generuje impulsy 

zamykaj�ce głowic�  
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- sygnalizatora akustycznego  

- sygnalizatora �wietlnego, który eliminuje zagro�enia wybuchu gazu poprzez odci�cie dopływu 

gazu. 

Zawór umieszczony jest w szafce, na zewn�trznej �cianie budynku  za stacj� redukcyjn�
 gazu w szafce wn�kowej o wymiarach 45x45x28. .  

Detektory nale�y umie�ci� nad kotłami zgodnie z instrukcj� producenta  oraz pod stropem w 

martwych miejscach kotłowni ( tam gdzie mo�liwa jest kumulacja gazu) 

Głowica zamykana jest impulsem elektrycznym, otwierana tylko r�cznie.  

Szczegółowe warunki instalowania aparatów gazowych omawia Rozporz�dzenie Ministra 

Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995 ( Dz.U.Nr z dnia 7.12.1995). 

Sprawdzenie - próba szczelno�ci i odbiór instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji gazowej i przed oddaniem do u�ytku nale�y sprawdzi� zgodno��  
z projektem polegaj�cym na sprawdzeniu wymiarów przewodów gazowych, wentylacyjnych  

i wła�ciwego prowadzenia, oraz działania przyborów gazowych itp.  

Ponadto nale�y przeprowadzi� kontrol� jako�ci odno�nie materiałów, zgodno�ci z przepisami  i 

prób� szczelno�ci.  

Prób� szczelno�ci przeprowadzi� przed pomalowaniem rur.  

Przed przeprowadzeniem próby instalacji nale�y przedmucha� powietrzem w celu usuni�cia  

ewentualnych zanieczyszcze	 i sprawdzeniu, czy instalacja nie jest zatkana.  

Prób� szczelno�ci przeprowadzi� dla całej instalacji spr��onym powietrzem pod ci�nieniem 0,4 

MPa. Badanie szczelno�ci przeprowadza si� po uprzednim ustabilizowaniu temperatury  

czynnika próbnego. Instalacj� nale�y uwa�a� za szczeln� o ile wytworzone ci�nienie pozostanie 

w ci�gu co najmniej 24 h nie zmienione. 

Do kontroli ci�nienia u�ywa� manometru rt�ciowego lub wodnego.  

Prób� szczelno�ci przeprowadzi� w obecno�ci Dostawcy Gazu.  

Po zako	czeniu próby sporz�dzi� protokół komisyjny w 3-ch egzemplarzach z opisem przebiegu 

próby.  

Odbiór instalacji gazowej nale�y przeprowadzi� po wykonaniu pozytywnych prób, kontroli  

zgodno�ci i jako�ci wykonania instalacji, po otrzymaniu pozwolenia u�ytkownika i odbiorcy  

o  sposobie jej uruchomienia, u�ywania i eksploatacji, wraz z dostarczeniem instrukcji obsługi  

urz�dzenia gazowego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów.

Przewody instalacji gazowej , po wykonaniu próby szczelno�ci, nale�y zabezpieczy�
antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a nast�pnie pomalowanie ich 

farb� podkładow� i nawierzchniow�. Przewody gazowe prowadzone po zewn�trznej �cianie 

budynku i w kotłowni nale�y pomalowa� kolorem �ółtym. 

Opracowała : 

in�. M. Kluzek 




















































