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OPIS  TECHNICZNY 

TECHNOLOGIA  KOTŁOWNI  GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJ� SOLARN�
DLA INKUBATORA  TECHNOLOGICZNEGO PPN-T II ETAP JASIONKA 

 1. Podstawa  opracowania.
-  zlecenie od Inwestora,  

-  projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku, 

-  projekt techniczny wewn�trznej instalacji c.o. i c.t. 

-  projekt techniczny wewn�trznej instalacji wod.-kan.,  

-  wymagania w projektowaniu i obowi�zuj�ce normy. 

2. Zakres  opracowania.
Opracowanie obejmuje cz��� technologiczn� projektowanej kotłowni gazowej wraz z 

instalacj� solarn� 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. 

3. Opis technologii kotłowni. 
3.1 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 300 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.  Regulator Vitotronic 300K + 200 H 

umieszczony zostanie w szafie sterowniczej Vitocontrol i nale�y zamówi� je ł�cznie z 

pełnym okablowaniem.  

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

Do współpracy z kotłami dobrano palniki gazowe RS 34/M TC, modulowane, wentylatorowe  

z kompletn� �cie�k� gazow� przystosowane dla danego kotła.  

Dla wymuszenia przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych projektuje si� pompy 

obiegowe elektroniczne bezdławnicowe. 

Na obiegach grzewczych projektuje si� pompy z elektroniczn� regulacj� pr�dko�ci obrotowej 

/regulacja proporcjonalno-ci�nieniowa/, na obiegu c.t. oraz 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 kotłach oraz naczynie wzbiorcze ci�nieniowe.  

Zaprojektowano zawory bezpiecze	stwa typ 1915 1
1
/4”(najmniejsza �rednica kanału 

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

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

Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektowano naczynie wzbiorcze ci�nieniowe  

typ G600. Naczynie 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 Aguaset 1000.  

Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje si� czopuchami ze stali nierdzewnej 

dwu�ciennymi Ø200 oraz kominami Rondo Plus Schiedel   

3.2 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 ( wst�pny) : wst�pny podgrzew CW 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 200  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. 

3.3. 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 – 

szt.2.  

b\ naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o. 

- 1 naczynia wzbiorcze przeponowe G600 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”.  

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

-naczynie wzbiorcze 

Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe DT5 200  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 

3.4. Wentylacja nawiewna i wywiewna kotłowni.
Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=600⋅5=3000 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. 

3.5. Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje si� 2 kominami Rondo Plus Schiedel o �rednicy 

Ø250 mm i wysoko�ci czynnej 10,0 m. ( wg projektu architektonicznego). Zgodnie z 

projektem architektonicznym dobrano komin ze zintegrowanym kanałem wentylacyjnym. 

Wlot spalin do komina projektuje si� pod k�tem 45°czopuchem dwu�ciennym dn 250. W 

dolnej cz��ci komin wyposa�ony b�dzie w wyczystk� oraz kształtk� ceramiczn� �cieku 

kondensatu.  

W górnej cz��ci komina nale�y zamontowa� pier�cie	 uszczelniaj�cy z płyt� przykrywaj�c�. 

3.5. 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. 

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
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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.  

3.8. 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. 

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

stacji uzdatniania wody do kotłowni Aguaset 1000. 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 Ø 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 

3.10. 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 32-120, N = 345 W,  1x230 

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

1x230. 

- Pompa obiegowa c.t., - MAGNA UPE 40-120, N=450 W, 1x230 

- Pompa cyrkulacyjna,   - UP 25-80 B 180, N=200 W, 1x230V -  szt 2 

- Pompa mieszaj�ca kotła,- TP50-60/4, N = 400 W, 1x230 V- szt 2 

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

- siłowniki zaworów mieszaj�cych  - szt 5 

- zestaw pompowy Solar Divicon typ PS 20 N= 245 W  
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- zasilanie systemu detekcji gazu GX ( zawór elektromagnetyczny MAG-1, 2 detektory gazu   

    DEX, moduł alarmowy 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 przystosowane s� do pracy z płynnie obni�on� temperatur� wody kotłowej oraz 

współpracy z palnikami o regulacji stopniowej i płynnej. 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.  

Regulator Vitotronic 300K + 200 H umieszczony zostanie w szafie sterowniczej Vitocontrol  

i nale�y zamówi� je ł�cznie z pełnym okablowaniem.  

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/. 

-    wykona� kanał nawiewny stalowy 1000x300 , wlot osiatkowa� , na wylocie (30 cm nad 

posadzk�) zamontowa� przepustnice. 

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. 

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

3.12. 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    - 265,0 kW 

-  dla potrzeb ciepła do nagrzewnic went. - 206,8 kW 

-  dla potrzeb c.w.u    -   91,0 kW  

RAZEM                   562,8 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        -  31 

-  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 /5175,2
5.4

31
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 ==
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepłej wody u�ytkowej wynosi : 
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[ ]hlGh /2325216792517800max =+++=

Dobór zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody u�ytkowej.

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

układem solarnym) o wydajno�ci stałej przy temperaturze zasilania 80
o
C G=3130l/h.  

Wymagana moc cieplna przy 2 godzinnym czasie podgrzewu wyniesie : 

[ ]kWQwym 91~
2860

)555(3130
=

⋅
−⋅

=

Wydajno�� krótkotrwała  Q= 2325*(55-5):860 = 135kW 

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

 V   =  5,3 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 = 152,1 dm

3

Pojemno�� u�ytkowa naczynia z rezerw�: 

Vur = 205,1 dm
3 

Minimalna pojemno�� całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: 

 VnR = 586 dm
3

Dobrano naczynie wzbiorcze G 600 o poj. całkowitej 600 dm
3
, max. ci�nienie robocze 3,0 

bar, ci�nienie wst�pne 1,6 bar. 

Wewn�trzna �rednica rury wzbiorczej wynosi: 

d = 17,15 mm 

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

samoodcinaj�cego reflex SU 1”.  

vVV u ∆⋅⋅= 1ρ

10⋅⋅+= EVVV uuR

R

uRnR
pp

p
VV

−

+
=

max

max 1

uVd 7,0=
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Dobór naczynia wzbiorczego na ciepłej wodzie u�ytkowej wg  PN-99/B-02414 

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

4,33
100

67,12000
=

⋅
=eV

Współczynnik ci�nienia wynosi: 

ef = - efektywno�c wykorzystania pojemno�ci 

257,0
16

)12,4()16(
=

+
+−+

=ef

Pojemno�� znamionowa naczynia wyrównawczego wynosi: 

3130
257,0

4,33
dmVn ==

Dobrano naczynie wzbiorcze ci�nieniowe typ DT5 200, pojemno�� całkowita naczynia 

wzbiorczego 200 dm
3
, maksymalne ci�nienie robocze naczynia 10 bar. (Dn 634, H= 973mm) 

- obliczenie  rury  wzbiorczej 

[ ]
mmd

mmVd u

0,81307,0

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

-  N = 300 [ 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

4,24
14,3

7,4684

4

7,468
)1,03,0(5,054,010

23,506

)1,0(10

/23,506
4,2133

300
3600

3600

2
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=
⋅

=

⋅
=

=
+⋅⋅⋅

=

+⋅⋅⋅
=

=⋅≥

⋅≥

π
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Dobrano zawory 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=25,8 m
3
/h 

Dobrano magnetoodmulacz Nr3 OISm 300/100, tmax 100 C, PN 10.  

dp= 5 kPa 

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 = 5,0 m
3
/h, ∆p = 60 kPa 

Dobrano pomp� MAGNA UPE 32-120, N = 345 W,  1x230  

b/ Pompa obiegowa c.o. cz. administracjna Q = 156 kW 

- wymagany punkt pracy :q = 7,05 m
3
/h, ∆p = 70 kPa 

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

c/ Pompa obiegowa c.t., - Q = 206.8 kW 

- wymagany punkt pracy q = 9.8 m
3
/h, ∆p = 50 kPa  

Dobrano pomp� UPS 40-120, N = 500 W, 1x230 

d/ Pompa cyrkulacyjna,    

- wymagany punkt pracy : q = 2 m
3
/h, ∆p = 55 kPa 

Dobrano pomp� UP 25-80 B 180, N=200 W, 1x230V,  

e/  pompa mieszaj�ca kotła, 

- wymagany punkt pracy: q = 1.3*12,9=16,77  m
3
/h, ∆p = 25 kPa 

Dobrano pomp� TP50-60/4, N = 400 W, 1x230 V 

f/ Pompa ładuj�ca podgrzewacz; - Q = 135 kW 

 wymagany punkt pracy :  

q= 5,8 m
3
/h, ∆p = 25 kPa 

Dobrano pomp� UPS 50-30 N= 300W , 1x230V 

Dobór  zaworów mieszaj�cych.

- obieg centralnego ogrzewania hal produkcyjnych; 110 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy DRG LA  Dn 40, kvs=25 m
3
/h.  

z siłownikiem VMM30. Strata ci�nienia na mieszaczu 2 kPa  

- obieg centralnego ogrzewania cz. administracyjna; 151 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy DRG LA  Dn 40, kvs=25 m
3
/h.  

z siłownikiem VMM30. Strata ci�nienia na mieszaczu 5 kPa  

-  obieg kotła VITOPLEX 300 ;300 kW. 

Dobrano mieszacz trójdrogowy kołnierzowy DRG LA  Dn 65, kvs=63 m
3
/h.  

z siłownikiem VMM30. Strata ci�nienia na mieszaczu 3 kPa 

Dobór przekrojów kanałów wentylacyjnych.

Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=600⋅5=3000 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. 

Obliczenie wymaganej kubatury kotłowni.

- projektowana moc urz�dzenia grzewczego wynosi: 600 kW 

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

pomieszczenia: 4,65 kW 

- wymagana kubatura kotłowni: 129 m
3 

- kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi: 172 m
3

Warunek uwa�a si� za spełniony. 
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Dobór wodomierzy 

Do pomiaru zu�ycia ciepłej wody dobrano wodomierz na przewodzie wody zimne 

dopływowej do podgrzewaczy c.w. 

Przepływ c.w:   

q = 1,3 l/s = 4,69 m3/h 

Dobrano wodomierz WS 6 dn 32 q= 6,0 m3/h  

Do pomiaru zu�ycia wody uzupełniaj�cej zład dobrano wodomierz  WS dn 20 q= 1,5m3/h 

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/ 

UWAGA! 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  
( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze	) dopuszcza si� oferowanie 
urz�dze	 i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach techniczno- 
funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych  
i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach 
okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej
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SPECYFIKACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI
POZYCJA NAZWA ELEMENTU, OZNACZENIE, WYMIAR ILO��

1. Niskotemperaturowy kocioł gazowy Vitoplex 300 o znamionowej mocy 

cieplnej 300kW z palnikiem wentylatorowym na gaz GZ50. Kocioł 

wyposa�ony jest w regulator Vitotronic 100 GC1.  

2 

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

sterowniczej Vitocontrol z kpl okablowa	
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  UP 25-80 B 180, N=200 W, 1x230V, 2 

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

6. Wzbiorcze naczynie ci�nieniowe DT5 200 , maksymalne ci�nienie 

robocze naczynia wynosi 10 bar,  

1 

7. Pompa kotłowa TP50-60/4, N = 400 W, 1x230 V 2 

8. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy kołnierzowy DRG LA  Dn 65 kvs=63 

m
3
/h. z siłownikiem VMM30 

2 

9. Wzbiorcze naczynie ci�nieniowe G600, maksymalne ci�nienie robocze 

naczynia wynosi 3 bar,. 

1 

10. Zł�cze samoodcinaj�ce SU R1x1. 1 

11. Pompa obiegowa c.o.- hale produkcyjne 

MAGNA UPE 32-120, N = 345 W,  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. UPS 40-120, N = 500 W, 1x230 1 

15. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy DRG LA  Dn 40, kvs=25 m
3
/h. z 

siłownikiem VMM30 

1 

16. Trójdrogowy zawór mieszaj�cy DRG LA  Dn 40, kvs=25 m
3
/h.  

z siłownikiem VMM30 

1 

19. Pompa ładuj�ca podgrzewacz cwu UPS 50-30 N= 300W , 1x230V 1 

20. Rozdzielacze instalacji c.o. z czterema wyj�ciami Dn100, l= 1,0m  2 

21. Wodomierz WS 20 q= 1,5m3/h 1 

22. Filtr na wodzie zimnej dn 25 1 

23. Stacja uzdatniania wody dla kotłowni Aguaset 1000 1 

24. Zawór zwrotny dn 25 1 

25. Magnetoodmulacz OISm nr 3  300/100 1 

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

27. Filtr na cyrkulacji Dn 32 2 

28. Filtr na wodzie zimnej Dn 50 1 

29 Wodomierz WS 32 q= 6,0m3/h 1 

                                                        

Specyfikacja elementów układu spalinowego dwu�ciennego /czopuch / 
POZYCJA NAZWA ELEMENTU, WYMIAR SZTUK

a Króciec kotła dn 200  2 

b Element redukcyjny centryczny dn250/200 l= ~0,3m 
(wymiar dopasowa� na budowie)  

1 

c Kolano 90
o
 z rewizj� dn 250 1 

d Rura pomiarowa dn 250 l= 0,2m 2 

e Rura  DN 250, l=0,4m (wymiar dopasowa� na budowie) 2 

f Kolano 90
o 
dn 250 1 

g Kolano 45
o
 dn 250  2 

h Element redukcyjny koncentryczny dn 250/200 ( dopasowa� na 

budowie)

1 
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4. 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 lub 

równowa�nym o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kotłów.  

- Układ II ( drugostronny ) : przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu Vitocell 100 lub 

równowa�nym 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 lub równowa�nym 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.

Przyj�te rozwi�zania instalacji solarnej.

Do pozyskania energii słonecznej zaprojektowano bateri� 16 kolektorów poziomych   

(2 pola po 8 sztuki w ka�dym polu) o powierzchni czynnej jednej płyty 2,33 m
2
  

i ł�cznej powierzchni 37,12 m
2
. Kolektory montowane b�d� na dachu płaskim nad czE sci a 

administracyjn�, na typowych konstrukcjach dla tego typu kolektorów, w kierunku 

południowym  o nachyleniu 45
o
. Ka�da bateria składaj�ca si� z 8 solarów wyposa�ona b�dzie 

na zasilaniu i powrocie  w zawory odcinaj�ce oraz odpowietrznik , który powinien zosta�
otwarty tylko do chwili napełnienia instalacji i jej odpowietrzenia. Nale�y zamontowa�
automatyczne zawory odpowietrzaj�ce ½’” z zaworem odcinaj�cym na maksymalne 

ci�nienie pracy 6 bar. Dla mo�liwo�ci regulacji przepływu ka�da bateria kolektorów została 

wyposa�ona w zawory regulacyjne ozn. ZR.  

Ubytki glikolu uzupełniane b�d� poprzez układ do napełniania i uzupełniania zładu z pompk�
r�czn� do napełniania instalacji solarnych z zaworem GZ ½”. 

Mo�liwo�� uzyskania ci�nienia 4 bary.  

Kolektory montowa� za pomoc� systemowych mocowa	. Dla konserwacji kolektorów 

wykorzystuje si� projektowane wyj�cie na dach. 

Energia słoneczna przekształcona w ciepło w instalacji kolektorów słonecznych zostaje 

oddana przez w��ownic�  do podgrzewaczy c. w.u. 

Podgrzew wtórny odbywał si� b�dzie w podgrzewaczu ciepłem z kotłowni w przypadku 

braku mo�liwo�ci uzysku ciepła z układu solarnego. Zapewnia to układ sterowania  

z regulatora solarnego.  

Przegrzew instalacji ciepłej wody ( układ podgrzewu wst�pnego) realizowany b�dzie przez 

wł�czenie instalacji ciepłej wody po podgrzewie wtórnym do obiegu podgrzewu wst�pnego. 

Przegrzew antybakteryjny sterowany b�dzie czasowo i zsynchronizowany  

z przegrzewem w kotłowni . 

Przyj�to , �e instalacja obiegu glikolowego b�dzie wł�czała si� przy parametrach  

obliczeniowych 45/22
O
C . Kolektory i cała instalacja solarna przed wzrostem ci�nienia 

b�dzie zabezpieczona przez zawór bezpiecze	stwa zamontowany na ruroci�gu zasilaj�cym. 

Zmiany obj�to�ci wody b�d� przejmowane przez naczynie przeponowe S 80 . Dodatkowo 

przed naczyniem zostanie zamontowany zbiornik schładzaj�cy V=30l zabezpieczaj�cy 

membran� naczynia. 

W przypadku braku odbioru energii słonecznej lub zaniku energii elektrycznej mo�e 

temperatura płynu solarnego wzrosn�� do ok.100
o
C, wówczas nadmiar cieczy który nie 
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przejmie naczynie przeponowe zostanie wydalony za pomoc� zaworu bezpiecze	stwa do 

zbiornika uzupełniaj�cego. Ka�dorazowo po takim zdarzeniu nale�y uzupełni� płyn w 

instalacji .  

Główne elementy instalacji solarnej.

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

absorbera 16x2,33 m2 lub równowa�ne 

- zestaw pompowy Solar Divicon typu PS 20 

- naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX – S80/10 lub równowa�ne 

- 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 lub równowa�ny 

Ruroci�gi.

Ruroci�gi solarne wykona� z rur miedzianych o przekroju kołowym, ł�czonych lutami 

twardymi. Nie nale�y stosowa� lutów mi�kkich ze wzgl�du na du�� zawarto�ci� ołowiu, 

który  

w �rodowisku glikolowym jest podatny na korozj�. 
Mocowanie ruroci�gów do przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych  

i stałych o rozwi�zaniach konstrukcyjnych i materiałowych odpowiednich dla rur 

miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z ta�my miedzianej lub stalowe  

z zastosowaniem podkładki ochronnej na całym obwodzie obejmy).Ruroci�gi solarne ł�czy�  
z kolektorami za pomoc� elastycznych ł�czników dla danego systemu solarnego. Ruroci�gi 

układa� ze spadkiem min 0,3%. Mocowanie ruroci�gów do przegród budowlanych za 

pomoc� uchwytów przesuwnych i stałych o rozwi�zaniach konstrukcyjnych  

i materiałowych odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z ta�my 

miedzianej lub stalowe z zastosowaniem podkładki ochronnej na całym obwodzie obejmy). 

Rozstaw uchwytów przesuwnych dla poszczególnych �rednic: 

 - dla Dz = 28 mm   odległo��  r = 2,25 m 

 - dla Dz = 35 mm   odległo��  r = 2,75 m 

 - dla Dz = 42 mm   odległo��  r = 3,00 m 

 - dla Dz = 54 mm   odległo��  r = 3,50 m 

Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane (�ciany, stropy) nale�y wykonywa�  
w tulejach ochronnych umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie si� zaizolowanego 

przewodu w przegrodach. 

Kompensacja wydłu�e	 cieplnych-naturalna lub za pomoc� kompensatorów U-kształtowych  

o wysoko�ci ramienia: 

 - dla Dz = 35x1,5 mm   h = 35 cm 
Ruroci�gi na poziomie parteru i w kotłowni nale�y prowadzi� przy �cianach lub przy stropie lub 

mocowa� na konstrukcjach wsporczych. 

Ruroci�gi miedziane obiegu glikolowego nale�y ł�czy� przy pomocy lutowania twardego. 

Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych zgodnie 

z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal 

 Monta� urz�dze	.
Wszystkie podstawowe urz�dzenia instalacji powinny by� ł�czone z ruroci�gami w sposób 

rozł�czny umo�liwiaj�cy łatwy demonta� i wymian� poszczególnych elementów w�zła   bez 

konieczno�ci demonta�u innych urz�dze	. 
Monta� urz�dze	 ma by� wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urz�dze	 i oraz 

dokumentacj� techniczn�.  
Cało�� prac monta�owych nale�y wykona� wg dokumentacji projektowej, a tak�e wytycznych 

producentów urz�dze	 i armatury, zachowuj�c przepisowe odległo�ci oraz zapewniaj�c dost�p do 
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urz�dze	 i armatury w celu dokonania czynno�ci pomiarowych, odczytowych, a tak�e ewentualn�
wymian� i konserwacj�. 
Kolektory montowa� na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem konstrukcji na systemowych 

wspornikach – podporach.  

Monta� kolektorów w pola kolektorów za pomoc� systemowych rur ł�cz�cych.  

Pola kolektorów do instalacji przył�cza� za pomoc� systemowych szybkozł�czek. 

Kolektory nale�y montowa� na systemowych wspornikach (dla kolektorów poziomych montowanych 

na dachach płaskich) odpowiednich dla danego typu kolektorów. Wsporniki montowa� na 

konstrukcjach wmontowanych do konstrukcji dachu. Jednocze�nie zwraca si� uwag� na 

skoordynowanie tych prac i dostosowanie konstrukcji na dachu do przyj�tego systemu 

wspornikowego kolektorów.  

Podczas monta�u kolektorów nale�y zabezpieczy� szyb� przed uszkodzeniem. 

Nie wolno chodzi� i stawia� ci��kich przedmiotów na powierzchni szklanej kolektora słonecznego. 

Po przeprowadzeniu prób ci�nieniowych i przepłukaniu układu grzewczego kolektora  słonecznego 

wod� konieczne jest szybkie napełnienie instalacji płynem solarnym zalecanym przez producenta 

kolektora. 

Monta� kolektora musi odpowiada� miejscowym warunkom i obowi�zuj�cym 

zasadom techniki budowlanej. Nale�y uwzgl�dni� wszystkie obowi�zuj�ce przepisy 

krajowe, szczególnie w zakresie: 

• dopuszczalnego obci��enia powierzchni dachu, 

• prac monta�owych na dachu, 

• podł�czenia solarnych instalacji grzewczych, 

• prac elektrycznych, 

• wykonania instalacji odgromowych. 

Napełnienie i uruchomienie instalacji

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

VIESSMANN o wydajno�ci 30 l/min 
Instalacje napełni� wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. zamarzania 

nie wy�szej ni� -25 ºC. 

Do napełniania instalacji przyst�pujemy, gdy zako	czony został monta� wszystkich 

podzespołów instalacji i po sprawdzeniu szczelno�ci poł�cze	 lutowanych oraz skr�canych całego 

obiegu hydraulicznego instalacji. 

Kolejno�
 wykonania  
1. Pomp� r�czn� lub mechaniczn� do napełnienia instalacji poł�czy� z zaworem spustowym, który 

powinien si� znajdowa� w najni�szym punkcie obiegu no�nika ciepła  

2. Otworzy� zawór odpowietrzaj�cy znajduj�cy si� w najwy�szym punkcie instalacji (przy 

kolektorach słonecznych). 

3. Napełnia� instalacje przy u�yciu pompy a� do momentu wypływu no�nika ciepła z zaworu 

odpowietrzaj�cego przy kolektorach. 

4. Zamkn�� zawór odpowietrzaj�cy przy kolektorach i podnie�� ci�nienie do wymaganego 

nadci�nienia . 

5. Zał�czy� pomp� obiegowa przyciskiem (1) „MAIN PUMP” na wy�wietlaczu 

sterownika. 

6. Wyregulowa� wymagany przepływ no�nika ciepła przez kolektory słoneczne.  

7. Odpowietrzy� instalacj� przez separator powietrza znajduj�cy si� wewn�trz w�zła.  

Czynno�ci te powtarza� do zupełnego usuni�cia powietrza z instalacji 

    Badania i uruchomienie instalacji 
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.  
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Instalacj� wody zimnej i ciepłej nale�y podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie próbne 0,9 MPa.  Z 

próby szczelno�ci nale�y sporz�dzi� protokół. 

Izolacja.

Po zako	czeniu monta�u i przeprowadzeniu prób szczelno�ci ruroci�gi solarne zaizolowa�
otulinami : 

- na dachu izolacja otulinami z pianki na bazie kauczuku syntetycznego gr. 100 mm pod 

płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, 

- w pomieszczeniach izolacja otulinami z pianki na bazie kauczuku syntetycznego gr. 50 mm. 

Pozostałe ruroci�gi zaizolowa� otulin� z pianki poliuretanowej-  gr. 30 mm. 

Czynnik grzewczy

Instalacja solarna napełniona zostanie płynem niezamarzaj�cym w rozcie	czeniu z woda 

40%. Dla projektowanego st��enia czynnika temperatura zamarzania wynosi -35 oC dla 

odmiany 106. Płyn jest czynnikiem na bazie glikolu propylenowego zabezpieczaj�cym 

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 instalacji solarnych z zaworem GZ ½”, 15mm 

przył�cze w��a. Mo�liwo�� uzyskania ci�nienia 4 bary. 

Automatyka

Automatyka realizowana jest za po�rednictwem regulatora solarnego.  

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych kierowane jest do podgrzewu c.w.u.  

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

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. Regulator solarny współpracował b�dzie  

z regulatorem kotłowni.  

Elementy sterowania 

- regulator VITOSOLIC 200 

- czujnik solarny 

- czujnik temperatury czynnika 

Element wykonawczy 

- pompa obiegowa typu SOLAR 25-80 

Rozruch i próby.

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	. 

Wytyczne bran�owe

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	 równowa�nych 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�
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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	. 
bran�a elektryczna 

- doprowadzi� zasilanie elektryczne do szafy sterowniczej  

- system rurowy obiegu solarnego podł�czy� do instalacji odgromowej budynku 

- wykona� zasilanie pomp obiegowych  

bran�a budowlana

- na dachu budynku wykona� konstrukcje pod monta� kolektorów. 

Uwagi ko	cowe

- 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	 oraz cało�� robót AKPiA zleci� lub prowadzi� pod nadzorem dostawcy 

urz�dze	 - w powi�zaniu z w�złem cieplnym. 

-  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 

poszczególnych urz�dze	.  
- Roboty obj�te niniejszym opracowaniem powinien wykona� uprawniony zakład 

instalacyjny pod nadzorem inspektora nadzoru.  

- Pierwszego uruchomienie instalacji solarnej powinien dokona� przedstawiciel serwisu 

gwarancyjnego  

- Kontrola urz�dze	 zabezpieczaj�cych powinna by� przeprowadzana raz w roku przez 

przedstawiciela serwisu gwarancyjnego  

- Kwalifikacje osób obsługuj�cych instalacj� solarn� powinny by� zgodne z przepisami jak 

dla III kategorii urz�dze	 energetycznych ( Dz.U. nr 39 z 1995)  

- U�ytkownik  przed przyst�pieniem do eksploatacji winien opracowa� szczegółow�
instrukcj� obsługi instalacji w powi�zaniu z prac� w�zła. Instrukcj� nale�y wykona� technik�
trwał� i umie�ci� w w�
le cieplnym.  

- Nale�y wykona� instrukcj� BHP i p.po�., a obsługa winna by� przeszkolona w tym 

zakresie. 
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OBLICZENIA 

Dobór kolektorów. 
Dobrano 16 kolektorów płaskich VITOSOL 200F lub równowa�ne (2 pola po 8 sztuki w 

ka�dym polu) o powierzchni czynnej jednej płyty 2,33 m
2
 i ł�cznej o powierzchni absorbera 

37,12 m2  

Dobór podgrzewaczy pojemno�ciowych (ozn.C,N.). 
Zało�enie : 50 dm3 zasobnika na 1 m2 kolektora słonecznego 

V = 50 l x 37,12 m2 = 1856 l 

Dobrano 2 podgrzewacze pojemno�ciowe o poj. 1000 l ka�dy Vitocell 100V  lub 

równowa�ne. 

Dobór pompy obiegu solarnego (ozn. R1) 
Powierzchnia czynna wynosi 37,12 m

2

Przepływ po stronie pierwotnej przy zało�onym przepływie 40 l/m
2
 kolektora 

G= 37,12* 40=1484,8 l/h 

Gp= 1,15 * 1484,8 l/h = 1708 l/h – do dalszych oblicze	 przyj�to wydajno�� równ� 1,71m
3
/h 

Opór instalacji solarnej : 

Opór ruroci�gów Dz35 i Dz22 z oporami miejscowymi  - 25,2kPa 

Opór podgrzewacza               -10,0kPa 

Razem         35,2 kPa

Wysoko�� podnoszenia pompy 1,2* 3,52= 4,3 m.sw 

Dobrano zestaw pompowy do instalacji solarnej PS20 lub równowa�ny  o przepływie 

1,8m
3
/h  

i wysoko�ci podnoszenia do 8 msw,  N= 245 W , 1x230 (z uszczelnieniem na glikol)

W skład zestawu pompowego wchodzi: 

- pompa obiegowa,  

- wst�pnie zmontowana armatura zabezpieczaj�ca , 

- zawór regulacyjny strumienia przepływu , 

- zintegrowane zawory zwrotne  

Zabezpieczenie układu solarnego
Zabezpieczenie układu solarnego typu zamkni�tego za pomoc� przeponowego naczynia 

wzbiorczego oraz zaworu bezpiecze	stwa. 

Dobór naczynia wzbiorczego (ozn. NW)
- pojemno�� instalacji solarnej – 16 * 2 +70= ~102 l 

-wysoko�� instalacji    15 m 

- ci�nienie otwarcia zaworu bezpiecze	stwa   6 bar 

Ci�nienie statyczne: p stat. = 1,5 + 0,1 h = 1,5 + 0,1 x 15 = 3bar 

Dopuszczalne ci�nienie ko	cowe pe = 6 – 0,1 x 6 = 5,4 bar 

- �rodek przeciw zamro�eniowy   34% 

Pojemno�� naczynia wzbiorczego 
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VN = ( VV +VZ +Vk ) x ( pe +1 )/( pe – p stat. ) 

Vv = 0,05 x Vc = 0,05 x 102,0 = 5,10 l 

VZ  =0,13 x Vc = 0,13 x 102,0 = 13,26 l 

V k = 16 x 2 = 32,0 l 

Ostatecznie wiec VN wyniesie: 

VN = (5,10+ 13,26 + 32)x(5,4 + 1)/(5,4–3) = 134,3 l 

Dobrano naczynie wzbiorcze dla instalacji solarnych VN = 140 dm³ 

( d=480mm H= 671mm)wraz z zbiornikiem schładzaj�cym, V = 60 dm³ 

P dop.= 1,0MPa 

Temp. pracy do tdop. = 120 
0
C, ci�nienie wst�pne 3,0 bar, przył�cze gwintowane 

Dobór rury wzbiorczej 

D= 0,7*√140 = 8,28mm , dobrano rur� wzbiorcz� dn 25.  

Dobór zaworu bezpiecze�stwa (ozn. 10) 
Ci�nienie mo�liwe na zasilaniu od strony kolektorów 

pz= 10,0 bar = 1,0 MPa. 

Ci�nienie dopuszczalne instalacji solarnej równe nastawie zaworu 

bezpiecze	stwa pdop = 6,0 bar. 

A =10
-4

m
2 

p1 = 0,6 Mpa = 6,0 bar 

M:= 447.3 ·b·A ( )spp ρ⋅− 12  [kg/s] 

= M:= 447.3 ·2·10
-4 ( )972)610 ⋅−  = 5,5 [kg/s] 

Stad wewn�trzna �rednica kró�ca dopływowego wyniesie : 

do := 54·
spc

M

ρα ⋅⋅ 1
     [mm] 

do := 54· 15,24
972636,0

5,5
=

⋅⋅
     [mm] 

Dobrano membranowy zawór bezpiecze	stwa ,do = 27mm,  

Dn = 32mm z nastawa  6 bar t dop. 170
o 

C  

UWAGA : 

Cało�� robót wykona� zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

Wytycznymi monta�u instalacji solarnej, obowi�zuj�cymi przepisami BHP. 
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SPECYFIKACJA ELEMENTÓW 

Ozn Wyszczególnienie elementów,    Ilo�

kpl.

A Pole składaj�ce si� z 8 kolektorów płaskich  pow 2,33 m
2 
jednej płyty z 

systemow� konstrukcj� wsporcz�
2 

ZR Zawory regulacyjno – pomiarowe do instalacji solarnej dn 15 przepływ 2 do 

12 l/min  

2 

O Szybki odpowietrznik (z trójnikiem) dla instalacji solarnych Ø22  2 

R1 Zestaw pompowy do instalacji solarnej  PS 20 lub równowa�ny o 

przepływie 1,8m
3
/h i wysoko�ci podnoszenia do 8 msw,  N= 245 W , 1x230

1 

NW Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji solarnych  

Vn = 140 dm³, 10 bar/120
0
C, ze  zbiornikiem schładzaj�cym V = 60 dm³ , 

1

SP Separator powietrza dla instalacji solarnych z automatycznym 

odpowietrzaniem, zaworem odcinaj�cym 

1 

10 Zawór bezpiecze	stwa (strona solarów) membranowy Dn32 do = 27 mm, 

ci�nienie otwarcia 6,0 bar 

1 

Zb Zestaw do napełnia i uzupełniania zładu dla mieszanek woda- glikol 

składaj�cego si� ze zbiornika na glikol i pompki r�cznej do napełniania 

instalacji solarnych z zaworem GZ ½”, 15mm przył�cze w��a. Mo�liwo��
uzyskania ci�nienia 4 bary 

1 

 Automatyka instalacji. 

O Regulator solarny , styczniki pomocnicze 1 

C1 Czujnik nasłonecznienia ( monta� na dachu)  1 

1 Czujnik temperatury instalacji solarnej 1 

Czujniki temperatury  5 

Okablowanie od regulatora solarnego do czujników, pomp, zaworów itp.  

UWAGA! 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  
( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze	) dopuszcza si� oferowanie 
urz�dze	 i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach techniczno- 
funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach 
okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej. 

        Opracowała: 

        Maria Kluzek  












