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                                      OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Budowlanego kotłowni wodnej opalanej ga zem ziemnym dla 
potrzeb c.o.+c.w.u.+c.t. dla zadania „ZMIANA SPOSOB U UŻYTKOWANIA 
PODDASZA WRAZ Z PRZEBUDOW Ą I NADBUDOWĄ BUDYNKU” przy ul. 
Kościuszki 5 w Przemy ślu. 
 
1.0.  Podstawa opracowania 
      - Zlecenie Zamawiającego na w/w opracowanie, 
      - Zapewnienie  przyłączenia do sieci gazowej urządzeń gazowych         
        wydane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład   
        Gazowniczy w Jarosławiu, 
      - Mapa  do celów projektowych 1:500, 
      - Dziennik Ustaw Nr 75 z 15.06.2002r poz. 690 w sprawie warunków   
        technicznych jakim powinne odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
      - Dziennik Ustaw Nr 97 z 30.07.2001r poz. 1055 w sprawie warunków   
        technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 
      - Wizja lokalna w terenie, 
      - Obowiązujące przepisy i normy, 
 
2.0.  Cel opracowania. 
        Opracowanie ma na celu zabezpieczenie zwiększonych potrzeb grzewczych tj. 
c.o.+c.w.u.+c.t. dla  wentylacji  w przebudowywanym budynku  przy  
ul. T.Kościuszki 5 w Przemyślu. 
Istniejąca dotychczasowa kotłownia wodna opalana gazem ziemnym przewidziana 
była dla celów c.o. i nie ma możliwości  dalszego jej wykorzystania, uwzględniając  
projekt przebudowy i rozbudowy instalacji w budynku. 
Wraz z modernizacją kotłowni poddana zostanie modernizacji - wymianie cała 
instalacja grzewcza na obiekcie. 
 
3.0.  Zakres opracowania. 
        W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie doprowadzenia instalacji gazowej    
do pomieszczenia i urządzeń projektowanej kotłowni,  oraz  układ technologiczny – 
cieplny kotłowni umożliwiający podłączenie do instalacji grzewczej projektowanej  
instalacji wewnętrznej c.o.+ c.w.u. a także c.t. dla potrzeb nagrzewnic 
wentylacyjnych. 
 
4.0. Stan istniej ący - doprowadzenie gazu ziemnego do budynku. 
       Do budynku przy ul. T. Kościuszki 2 w Przemyślu doprowadzone jest przyłącze 
gazowe Dn=50mm od strony ul. Zaułku Wojaka Szwejka. 
Przyłącze zakończone jest na ścianie budynku /w przejściu/ punktem redukcyjno-
pomiarowym o przepustowości ok. V=25Nm3/h skąd instalacją gazową wewnętrzną  
zasilana jest kotłownia dla potrzeb c.o. 
 
4.1. Rozbudowa instalacji gazowej wewn ętrznej. 
       Projektowana rozbudowa budynku i funkcja nowych pomieszczeń wymaga 
zwiększonego zapotrzebowania ciepła dla potrzeb c.o.+c.w.u.+c.t., które 
przewidziano zrealizować poprzez zwiększoną dostawę gazu ziemnego. 
Istniejące przyłącze gazowe średnioprężne Dn=50 zostanie wykorzystane, zaś 
przepustowość punku redukcyjno-pomiarowego zostanie powiększona do 



 

 

Vn=50Nm3/h dla celów grzewczych poprzez wymianę reduktora i gazomierza o 
stosownej przepustowości. 
Od punktu red.-pomiarowego /montaż w naściennej skrzynce stalowej/ gaz 
prowadzony będzie rurą stalową Dn=65mm /w przejściu budynku/ do pomieszczenia 
kotłowni. 
 
4.2. Strefa zagro żenia wybuchem  2 dla punktu redukcyjno - pomiaroweg o   
       
       Dla projektowanego punktu  red.- pomiarowego zlokalizowanego na otwartej 
przestrzeni wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem 2 od połączeń rozłącznych  o 
promieniu R1=0,4m zgodnie z ZN-G-8101. 
 
4.3. Instalacja gazowa wewn ętrzna - opis.  
       Od punktu redukcyjno-pomiarowego  gaz doprowadzony zostanie do 
pomieszczenia kotłowni nowoprojektowanym gazociągiem stalowym Dn=65mm. Na 
gazociągu przewidziano zabudowę głowicy MAG-3 Dn=65mm na ścianie budynku w 
stalowej skrzynce wchodzącą w skład tzw. Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa, 
odcinającej dopływ gazu w przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej 
w pomieszczeniu kotłowni poprzez tzw czujnik detekcji gazu DEX-1.  
Po wykonaniu instalacji wewnętrznej poddać ją próbie szczelności sprężonym 
powietrzem na ciśnienie Pr=3,0bara przez okres 1 godz. Na manometrze 
rejestrującym nie może wystąpić spadek ciśnienia w tym czasie. 
Z próby ciśnieniowej wyłączyć punkt red.-pomiarowy oraz odciąć dopływ gazu do 
kotłów na zaworze odcinającym przy kotłach. 
Po pozytywnym wyniku próby rury gazowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
dwukrotne pomalowanie ich farbą olejną koloru żółtego. 
 
4.4. Przewody gazowe - sposób prowadzenia  
       Przewody gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74200 
łączonych przez spawanie. 
Przy wspólnym prowadzeniu przewodów należy zachować minimalne odległości od 
innych instalacji wewnętrznych: 
� poziome przewody wod.-kan. - 15cm, 
� pionowe przewody wod.-kan i c.o. 15cm, 
� poziome przewody c.o.- 10cm, 
� nie uszczelnione puszki instalacji elektrycznej - 10cm, 
� urządzenia elektryczne iskrzące - 60 cm 
Przewody gazowe poziome prowadzić nad przewodami wod.-kan. i elektrycznymi. 
 
5.0. Bilans  cieplny. 
       Potrzeby cieplne budynku i instalacji wg opracowanej dokumentacji projektowej 
wynoszą odpowiednio: 
- ciepło dla potrzeb grzewczych            -  Qc.o.   = 177,6kW 
- ciepło technologiczne dla wentylacji   -  Qc.t.    = 200,4kW  
- ciepło dla potrzeb c.w.u.                      - Qc.w.u.= 44kW 
 
 
 
 



 

 

6.0. Kotłownia wodna – opis rozwi ązania. 
       Projektowaną kotłownię wbudowaną, opalaną gazem ziemnym przewidziano 
zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu  po stosownym zaadaptowaniu 
pomieszczenia do wymogów stawianych dla kotłowni opalanych gazem ziemnym.  
W oparciu o sporządzony bilans cieplny budynku i dobranych urządzeń 
wentylacyjnych  (c.t.)  poszczególnych zespołów nawiewnych dobrano dla potrzeb 
grzewczych  kompaktową kotłownię gazową Vitomoduł 200 -4KD  o mocy  
Q=27-382,4kW (Tz/Tp=80/60st.C) Viessmann (wyk. prawe), wraz z systemem  
powietrzno spalinowym Abgas-Control 4KD (typ SPS-OT-PC) odprowadzenia spalin, 
zasysającym  powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni. 
Powyższy system umożliwia odprowadzenie spalin z kaskadowego połączenia 
kotłów do 1-go komina, spełniając wymogi warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690.par.174.5.2). 
Zestaw kotłów dostarczany jest z regulatorami kotłowymi Vitotronic 300-K i Vitotronic 
200-H, sterującymi pompami i zaworami mieszającymi dla poszczególnych obiegów 
grzewczych, oraz sprzęgłem hydraulicznym spinającym układ grzewczy kotłów. 
Palniki w poszczególnych kotłach wykonane są  w wersji modulowanej, umożliwiając 
pracę kotłów w kaskadzie z dostosowaniem mocy cieplonej do aktualnego 
zapotrzebowania ciepła przez budynki. 
Spaliny z kotła odprowadzane będą poprzez czopuch – kolektor powietrzno-
spalinowy systememu Abgas-Control 4KD (typ SPS-OT-PC) Viessmann do  
projektowanego komina dwuściennego (ocieplony) Dw=300mm wykonanego z 
blachy nierdzewnej, przystosowanego do pracy w nadciśnieniu w warunkach 
kondensacji. 
Komin zabudowany zostanie w ścianie wewnętrznej w wnęce ściennej. Wylot spalin 
nad dach budynku. Wysokość projektowanego komina Hk.=17m n.p.t. 
    
6.1.     Zabezpieczenie kotła.  
6.1.1.  Po stronie gazowej . 

       Palnik kotłowy każdego kotła dostarczany jest z pełnym zabezpieczeniem 
automatycznym tj. zaworem elektromagnetycznym, regulatorem ciśnienia gazu,  
współpracując z regulatorem kotłowym Vitotronic 300-K dostarczanym z modułem 
kotłów. 
 
6.1.2.  Po stronie wodnej . 

      Kotłownia zaprojektowana została jako niskoparametrowa 80/60st.C  
z możliwością pracy w technice kondensacyjnej przy parametrach wody grzewczej 
50/30stC w systemie zamkniętym. Kotłownię  zabezpieczono zgodnie z PN-91/B-
02414 poprzez membranowy zawór  bezpieczeństwa  typ  1915 SYR Dn=20mm 
Po=4,0bar /moc źródła do 140kW/ ustawiony bezpośrednio na każdym kotle, oraz 
naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego typ N400 REFLEX Nr kat. 7218000 
Po=4,0bara szt.-1 podłączone do instalacji grzewczej. Dobór naczynia wzbiorczego 
wg Zał. Nr 2..  

 
 6.2.  Pompy obiegowe grzewcze w kotłowni..  
 6.2.1. Pompa obiegowa c.o  (ob. Nr 1)  
           Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.o. w  2 obiegach grzewczych  na 
budynku dobrano pompę obiegową np. MAGNA 32-120F firmy Grundfos. 
Szczegółowy dobór pompy wg  Zał. 3.  



 

 

Dla przeprowadzenia regulacji temperatury wody wysyłanej do instalacji grzewczej 
zastosowano zawór trójdrożny kołnierzowy Dn=40mm /Kv=25m3/h/ z siłownikiem 
firmy Viessmann Nr kat.9522 487, sterowany z regulatora kotłowego Vitotronic. 
Montaż zaworu na zasilaniu wody grzewczej z rozdzielacza grzewczego. 
 
6.2.2.  Pompa obiegowa c.t. dla wentylacji  (ob. Nr 2)  
           Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.t. dla wentylacji dobrano pompę 
obiegową np. MAGNA 32-120F firmy Grundfos, umożliwiajacą  zasilanie wszystkich 
obiegów grzewczych.  Szczegółowy dobór pompy wg  Zał. 4.  
Właściwa regulacja c.t. dla nagrzewnicy dla poszczególnych zespołów 
wentylacyjnych odbywać się będzie poprzez  indywidualną pompę obiegową i zawór 
trójdrożny z mieszaczem  /Pc.t.1-7, ZM1-7/ w funkcji temperatury powietrza 
nawiewanego zamontowaną przed każdą z nagrzewnic wodnych. 
Montaż zaworu regulacyjnego na zasilaniu wody grzewczej. 
 
6.2.3.  Pompa grzewcza c.w.u. (ob. Nr 3)  
           Do przygotowania c.w.u. w dobranym podgrzewaczu pojemnościowym np. 
VITOCELL 100-V Viessmann o poj.V=300l  dla wymuszenia przepływu wody w 
obiegu wody dobrano pompę grzewczą np. UPS32-60 180 firmy Grundfos. 
Szczegółowy dobór pompy wg  Zał. 5. 
Sterowanie pompą z regulatora Vitotronic w funkcji temperatury wody w zbiorniku 
pojemnościowym. 
 
6.2.4. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
          Do wymuszenia przepływu wody w układzie cyrkulacji c.w.u. dobrano pompę  
np.  UP 20-60B 150 Grundfos. Szczegółowy dobór pompy wg  Zał. 6. 
 
6.3. Uzupełnianie wody kotłowej i instalacyjnej. 
        Woda do napełnienia instalacji c.o. powinna być zmiękczona. W tym celu  
dobrano stację zmiękczania wody typ EPUROSOFT  ES 37 /sterowanie czasowe/ o 
wydajności  V=0,8m3/h firmy Epuro-Polska. Napełnienie wody do instalacji c.o., oraz 
uzupełnianie ubytków wody odbywać się będzie poprzez zawór samoczynnego 
uzupełniania wody typ 2128 SYR Dn=20mm 
 
7.0. Wytyczne wykonania, monta żu i odbioru, znakowania rur, malowania oraz   

   izolacji cieplnej ruroci ągów. 
 

7.1. Wymagania i warunki wykonania, monta żu i odbioru.   
       Wykonać wg PN-92/M-34031 – Rurociągi pary i wody gorącej – Ogólne wymaga 
i  badania, oraz wg opracowania Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Techniki  Instalacyjnej ‘INSTAL”  - WTWiORBM tom II.  
 
7.2. Klasa ruroci ągów .  
        Wszystkie rurociągi należy zaliczyć do 4 klasy jakości wg PN-92/M-34031, 
pracujące przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 1,6MPa i temperaturze 
roboczej poniżej 200st.C. 
 
 
 



 

 

7.3. Czynnik, parametry pracy i wysoko ść ciśnienia próby wodnej. 
 

    
L.P. 

Czynnik Ciśnienie rob. 
Pmax. (bar) 

Temp. rob. 
Tmax. (st.C) 

Ciśnienie 
próbne (bar) 

1. Woda grzewcza max            4,0             95            6,0 
2.     Woda zmiękczona            6,0             10            7,5 

 
Instalacja wraz z urządzeniami w kotłowni  po zmontowaniu winna być poddana 
próbie hydraulicznej na ciśnienie j.w. oraz na gorąco na ciśnienie robocze.  
Próby instalacji połączyć z płukaniem instalacji przy min. prędkości wypływu wody      
v=1,5m/sek. Z próby ciśnieniowej  wyłączyć kocioł, naczynie wzbiorcze i zawory 
bezpieczeństwa. Próby i płukanie instalacji potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
 
7.4. Materiał, spawanie ruroci ągów.  

       Instalację technologiczną grzewczą kotłowni i wymiennikowni należy  wykonać  
z rur  stalowych czarnych gat. R 35  ze szwem wg PN-84/H-74200 łączonych przez 
spawanie.   Rozdzielacze instalacyjne wykonać z rur stalowych bez szwu wg 
PN-80/74219.  
Końcówki rur przygotować do spawania zgodnie z KER-80/1.41 i KER-80/1.42.  
Klasa jakości złącz spawanych 4 wg PN-89/M-69777.  Instalację wody zimnej, ciepłej  
i uzdatnionej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą 
łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego. 
 
7.5. Monta ż ruroci ągów, armatury pomiarowej.  
       Rurociągi technologiczne grzewcze układać ze spadkiem 3-5% w kierunku 
króćców  spustowych. W najwyższych punktach instalacji należy montować   
odpowietrzenia, a w najniższych spusty wody z instalacji. Odpowietrzenia i spusty  
odprowadzać do rurociągów spustowych lub kanalizacji poprzez lejek spustowy. 
Armaturę  spustową i odpowietrzającą należy montować w miejscach dostępnych do 
obsługi i w  bezpiecznej odległości od lejków spustowych. Maksymalne odległości 
między  podparciami na odcinkach poziomych rurociągów wodnych winne wynosić: 

   Średnica rury w /mm/                                Odstęp mi ędzy zamocowaniami w /m/         

    Dn=20                                                                                        2,0 

    Dn=25 - 32                                                                                 2,5 

    Dn=40 – 50                                                                                3,0 

    Dn=65 - 80                                                                                 3,5 – 4,0 

    W przypadku montażu armatury na poziomych odcinkach, odległości podparć 
należy        zmniejszyć, uwzględniając jej ciężar. Armaturę AKPiA montować na 
rurociągach w miejscach dostępnych dla obsługi. Mocowania termometrów należy 
wykonać wg BN-66/2215-01 i wg karty informacyjnej  zamocowania termometru C-
16.9. Manometry należy montować poprzez rurkę syfonową i zawór manometryczny, 
zgodnie z DTR tych urządzeń. 

7.6. Ochrona przed korozj ą.   
       Po pomyślnie wykonanej próbie szczelności rurociągi grzewcze przed 
pomalowaniem należy oczyścić do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050 
zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. 



 

 

Ochronę przed korozją – malowanie 2-3 krotne farba miniową  wg karty katalogowej 
producenta  przewidzianej do ochrony przed korozją rurociągów cieplnych o temp. 
czynnika grzejnego do 150st.  
W podobny sposób zabezpieczyć obejmy oraz podpory pod rurociągi. 
 
7.7. Izolacja rur.  
       Rurociągi instalacji grzewczej po połączeniach, próbach i zabezpieczeniu   
antykorozyjnym należy zaizolować termicznie zgodnie z normą PN-85/B-02421.   
Izolację  rurociągów przewidziano wykonać otulinami z pianki poliuretanowej     
STEINONORMA.   

Na przewodach zasilających nanieść strzałki kierunkowe koloru czerwonego, na 
powrocie  niebieskiego.  Przewody wody zimnej, wody zmiękczonej należy 
zaizolować otulinami Thermaflex     

8.0. Ochrona przeciwpo żarowa kotłowni zasilanej gazem.   
      Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. pomieszczenie kotłowni zasilanej 
gazem ziemnym zalicza się do pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem /obciążenie 
ogniowe do  500MJ/m2-klasa „E” odporności ogniowej. W kotłowni winien znajdować 
się sprzęt gaśniczy tj.  
- koc gaśniczy 
- jedna jednostka sprzętu o masie 6kg środka gaśniczego ABC  /gaśnica proszkowa/. 
Drzwi do kotłowni szerokości 1,0m mające  połączenie z zewnątrz, jako podstawowe 
wyjście ewakuacyjne bez wymogów  odporności ogniowej, drugie wewnętrzne o 
szerokości 0,9m z 30-to minutową odpornością ogniową. Ściany i stropy w 
pomieszczeniu kotłowni winne spełniać co najmniej 60-cio minutową odporność 
ogniową. W pomieszczeniu kotłowni  przewidziano dodatkowo montaż detektorów 
gazowych wykrywających ewentualne nieszczelności  instalacji (metan), powodując 
natychmiastowe odcięcie dopływu paliwa przez głowicę MAG-3. Odblokowanie 
głowicy gazowej może nastąpić tylko ręcznie, po uprzednim  usunięciu przyczyny 
nieszczelności instalacji. Przy uszkodzeniu czujnika gazowego   obecności metanu 
ewentualne nieduże nieszczelnościach instalacji winne być usuwane z 
pomieszczenia poprzez projektowaną wentylację grawitacyjną. 

 
9.0. Wentylacja pomieszczenia kotłowni. 

   W pomieszczeniu kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno-  
wywiewną uniemożliwiającą powstawanie strefy wybuchu. 

 
9.1. Nawiew  - do kotłowni zrealizowano za pomocą  czerpni ściennej  

                      o wym. 30 x 30cm zamontowanej w zewnętrznej ścianie i kanału  
                      nawiewnego o wym 30x30cm zakończonego od strony   
                      pomieszczenia kratka nawiewną typ N-I o wym. 30x30cm na wys.  
                      ok.  30cm /dolna krawędź kratki/ nad posadzką  w pomieszczeniu.          
. 

9.2. Wywiew  - z kotłowni poprzez projektowany  kanał wentylacyjny o wym.   
                        Dw=250mm wyprowadzony  ponad dach budynku i zakończony  
                        wywietrzaniem dachowym typ A Dn=250mm na podstawie dachowej   
                        typ B-II Dn=250mm 
 
 
 



 

 

10.0. Obsługa kotłowni.  
  Pracę kotłowni przewidziano w układzie automatycznym eliminując stały dozór  

w kotłowni. Okresowo należy dokonać przeglądu i konserwacji urządzeń i  armatury.  
Kotły i palniki zaleca się powierzyć serwisowi dokonującemu posezonowych 
konserwacji. 

 
11.0 Uwagi ko ńcowe- wytyczne dla bran ż. 
11.1.Bran ża budowlana. 
 

� wymienić drzwi do pomieszczenia kotłowni na drzwi stalowe o szerokości 
1,0m i wys.H=2,05m otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, 

� wymienić drzwi wewnętrzne z pomieszczenia kotłowni na drzwi o szer.0,9m 
i wys. H=2,0m o odporności ogniowej 30min. 

� posadzkę w kotłowni oraz cokół ścienny o wys. 15cm wyłożyć terrakotą,  
� wymalować pomieszczenie kotłowni, 

 
11. 2. Bran ża elektryczna i AKPiA. 

� zapewnić w pomieszczeniu kotłowni wymagane oświetlenie pomieszczenia, 
� wykonać rozdzielnię elektryczną, 
� doprowadzić zasilanie do palnika gazowego i regulatora kotłowego  

220/50Hz, 
� doprowadzić zasilanie do pomp obiegowej i kotłowej 220V,380V 
� wykonać gniazdo 24V. 

 
Instalacja AKPiA. 

             Podstawowymi elementami AKPiA są: 
� mikrokomputerowy regulator kotłowy Vitotronic 300 i 200, wraz z  przewodami 

sterująco-zasilającymi  pracę kotła, 
� zawóry trójdrogowe mieszające ZM z siłownikami elektrycznymi, będący 

elementem wykonawczym regulującym parametry wody grzewczej w funkcji 
temp. zewnętrznej, 

� manometry i termometry 
 

11.3.Bran ża instalacyjna 
� doprowadzić wodę zimną do urządzeń technologicznych, 
� wykonać odpływ z kanalizacji z nawiązaniem do istniejącej sieci kan. 

wewnętrznej. 
 

12.0. Odbiór techniczny kotłowni.  
  Odbiór techniczny kotłowni wykonać w oparciu o „Warunki techniczne     
  wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” - wyd. SGGiK W-wa-           
 1995r, oraz  Dz.U. Nr75 z 15.06.2002r.                                                                                       
 

13.0. Instalacja grzewcza c.o. + c.t. 
         W oparciu o bilans strat ciepła w budynku zaprojektowano w obiekcie 
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym, o parametrach 
wody grzewczej 80/60 0C. Zaprojektowano instalację c.o. z rur stalowych  ze szwem 
DN 15-65mm. Przewody rozprowadzające w części piwnicznej prowadzić po 
wierzchu ścian, piony w bruzdach ściennych izolowane termicznie. 



 

 

13.1.Odpowietrzenie instalacji. 
  Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 poprzez 

zamontowanie w najwyższych punktach instalacji tj. w pomieszczeniu rozdzielaczy i 
ostatniej kondygnacji automatycznych odpowietrzników. 

 
13.2. Ruroci ągi 
         Instalację c.o. i c.t. należy wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. 
Zmiany kierunków prowadzenia instalacji należy wykonać za pomocą gięcia lub 
poprzez wspawanie odpowiednich kształtek. 
Przewody poziome należy prowadzić pod stropem na wspornikach stałych 
i przesuwnych mocowanych do ściany. 
Przejścia przez ściany wykonać w postaci rur ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a ochronną można wypełnić pianka montażową 

. 
13.3. Grzejniki i armatura 
        W poszczególnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki płytowe kompakt 
typ 11,i 22 i 33 o wysokości 0,6 i 0,9 m. 
Na gałązkach zasilających, bezpośrednio do grzejnikach należy zamontować zawory 
termostatyczne typ AV6 prosty oraz głowice termostatyczne „Uni LH”   
Na gałązkach powrotnych zawory powrotne typ Combi 2 z półśrubunkiem  

 
13.4.  Płukanie instalacji c.o. 
          Po zakończeniu montażu rurociągów i grzejników przed wykonaniem regulacji 
należy dokładnie przepłukać instalację c.o. wodą wodociągową. Płukanie prowadzić 
aż do momentu uzyskania max. 5 mg zanieczyszczeń w 1 l wody . Wykonanie 
płukania instalacji należy potwierdzić zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez 
Inspektora Nadzoru . 

 
13.5.Próba szczelno ści . 
        Po dokonaniu płukania instalacji c.o. należy wykonać próbę hydrauliczną wodą 
zimną. Próbę należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów stalowych”.  
Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne wynosi: Ppr = 5,5 bar 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności 
należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku 
W czasie przeprowadzania próby szczelności wszystkie zawory grzejnikowe muszą 
się znajdować w stanie całkowitego otwarcia (założone kapturki a nie głowice). 

Próba na gor ąco  – wodą gorącą przy ciśnieniu roboczym. 
Ruch próbny (regulacyjny) prowadzić przez 72 godz. analizując prawidłowość 
działania i osiąganie zadanych parametrów, zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz.II”. 

13.6.Izolacja termiczna. 
        Rurociągi prowadzone w bruzdach należy zaizolować termicznie otulinami z 
pianki TERMOFLEX. Rurociągi w węźle cieplnym wykonać otulinami z pianki 
poliuretanowej o grubości izolacji 25 mm na płaszczu z PVC. 
 
 
 



 

 

13.7. Wykonawstwo robót i warunki BHP . 
         Całość robót należy prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją , Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz.II" - wyd. 
przez COBRTI Instal Warszawa. 
Montaż grzejników stalowych płytowych zgodnie z instrukcją producenta  

Montaż zaworów termostatycznych przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta  

Z uwagi na znaczną wrażliwość zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia 
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej , woda w instalacji c.o. pod względem 
właściwości fizyko – chemicznych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN-85/C-04601 . Niedopuszczalne jest poza przypadkami awaryjnymi opróżnianie 
instalacji c.o. z wody. 

 
 
 

                                                                                     Opracował 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Obliczenia i dobór urz ądzeń w kotłowni. 
 

1. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku / wg oblicze ń strat ciepła i wentylacji/. 
    Qc = 378000W  
     Dla powyższych danych dobrano kompaktową kotłownię gazową Vitomoduł 200 -4KD  
      o zakresie mocy Q=27-382 400W Viessmann. 
 
2. Dobór naczynia wzbiorczego.  
    Patrz załącznik Nr 2 - REFLEX N 400 Prmax.=4,0bara  sz-1. 

      
3. Dobór pomp w kotłowni. 
 
3.1. Pompa obiegowa – obieg Nr 1. 
       Do wymuszenia przepływu wody instalacyjnej dobrano pompę typ  
       MAGNA 32-120F GRUNDFOS.           . 
       Szczegółowe parametry pompy wg Zał. Nr 3. 
 
3.2. Pompa obiegowa  c.t. – obieg Nr 2. 
       Do wymuszenia przepływu wody instalacyjnej dobrano pompę typ  
       MAGNA 32-120F GRUNDFOS. 
       Szczegółowe parametry pompy wg Zał. Nr 4,  
 
3.3. Pompa grzewcza c.w.u. Nr 3. 
       Do wymuszenia przepływu wody instalacyjnej dobrano pompę typ  
       UPS32-60 firmy Grundfos.           
       Szczegółowe parametry pompy wg Zał. Nr 5,  
 
3.4. Pompa cyrkulacyjna  c.w.u. PC. 
       Do wymuszenia przepływu ciepłej wody  dobrano pompę typ  
       UP 20-60B 150 Grundfos. 
       Szczegółowe parametry pompy wg Zał. Nr 6,  
 
4. Obliczenia zu życia gazu ziemnego.  
     -  max. godzinowe zużycie gazu ziemnego na cele grzewcze wyniesie: 
 
            382400 x 0,86 
 V = ------------------------- = 42,0 Nm3/h 
               8500 x 0,92 
 
5. Wentylacja kotłowni / Vk=33,2x3,1=103m3/ 
5.1. Nawiew do kotłowni 
-   Ilość powietrza niezbędna do spalania 
    Ls = 42 x 9,52 x 1,2 x1,08 = 518m3/h 
-  Ilość powietrza wentylacyjnego  
    Vw = 0,75 x 382,4 = 287m3/h 
-   Łączna ilość powietrza jaką należy doprowadzić do kotłowni 
    Lv = 518 + 287 = 805m3/h = 0,223m3/sek. 
    Przy założonej prędkości v=2,5m/sek. napływu powietrza do czerpni wymagana   
    powierzchnia  otworu nawiewnego winna wynosić: 



 

 

    Fn= Lv/v = 0,223/2,5 = 0,089m2 
    Dobrano czernię ścienną typ A-I o wym. 300x300mm  zakończony od strony  
    pomieszczenia  kratką nawiewną typ N-I o wym. 30x30cm /Fn=0,090m2/. 
 
5.2. Wywiew z kotłowni. 
       Zapewniający 2 krotną wymianę powietrza w kotłowni. 
   Vw = 2 x Vk =  2x 103= 206m3/h = 0,057m3/sek. 
   Przy założonej prędkości wywiewu vw=1,5m/s wymagana pow. otworów  
   wywiewnych winna wynosić: 
   Fw = 0,057/1,5 = 0,038m2. 
   Wywiew z kotłowni przewidziano poprzez projektowany  kanał wentylacyjny   
   wywiewny  Dw=250mm wyprowadzony nad dach  /Fw=0,049m2/ spełniający   
   powyższy wymóg. 
   Kanał wywiewny zakończyć wywietrzaniem dachowym typ A Dn=250mm   
   na podstawie dachowej typ B-II Dn=250mm wspomagającym wentylację   
   wywiewną. 
 
 
 
                                                                                                  Opracował: 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                            Załącznik Nr 1 
 
Wykaz podstawowych urz ądzeń  kotłowni gazowej przyj ęty do oznacze ń na Rys. 
 
Ozn. Typ urz ądzenia  Dane techniczne  Producent  Ilość 
VIT 
1-4 

Kompaktowa kotłownia 
gazowa Vitomoduł 200 -4KD  
27-382,4kW Viessmann 
wraz z systemem Abgas-
Control 4KD (typ SPS-OT-PC) 
zasys powietrza z pom. kotłowi 
i neutralizatorem kondensatu 

Moc cieplna kotłowni:      
27-382,4kW 
Temperatura:                80/600C 
30-420kW 
Temperatura:                50/300C 
Ciśnienie:                      0,4MPa 
- ilość kotłów - 4 
Wymiary:          
3850x775x1690mm 
                   (dł. x szer. x wys.) 
- Zużycie gazu Vmax=42m3/h 
- ciśnienie gazu min. – max. 
  pe=20mbar – 25mbar 
- przyłącze gazu  2” 
- poj. wodna zestawu - 75l 
Masa łączna zestawu:  610kg                    
Króciec spalin:         250mm 

VIESSMANN 1 kpl. 

PO-1 Pompa obiegowa  Nr 1 typ  
MAGNA 32-120F  

Q = 7,6,2m3/h 
H = 5,13m H2O 
P= 1,0MPa 
T max=1200C 
Moc:  25-435W 
Zasil.: 1x230V; 50Hz 
Masa: 17 kg 

GRUNDFOS 1 szt. 

PO-2 Pompa obiegowa  Nr 2  
MAGNA 32-120F 

Q = 8,65,2m3/h 
H = 5,0m H2O 
P= 1,0MPa 
T max=1200C 
Moc:  25-435W 
Zasil.: 1x230V; 50Hz 
Masa: 17 kg 

GRUNDFOS 1 szt. 

PO-3 Pompa grzewcza c.w.u.  typ 
UPS 32-60 180 

Q = 3,0m3/h 
H = 2,4m H2O 
P= 1,0MPa 
T max=1100C 
Moc:   45-90W 
Zasil.: 1x230; 50Hz 
Masa: 2,8 kg 

GRUNDFOS 1 szt. 

PC Pompa cyrkulacyjna  c.w.u.  
typ UP 20-60B 150 

Q =1,5m3/h 
H = 4,3m H2O 
P= 1,0MPa 
T max=1100C 
Moc:   90W 
Zasil.: 1x230; 50Hz 
Masa: 3 kg 

GRUNDFOS 1 szt. 

ZM Mieszacz trzydrogowy 
DN40mm z siłownikiem nr kat. 
Nr kat.9522 487 

Mieszacz 3-drogowy 
Dn=40mm /poł. kołnierzowe/ 
Kv=25m3/h 
 

VIESSMANN 1 kpl. 



 

 

Ozn. Typ urz ądzeni a Dane techniczne  Producent  Ilość 
NW1 Naczynie wzbiorcze typu N400 

z szybkozłączką SU R1x1 
Ciśnienie:          0,6MPa 
Objętość:           400 l 
Temperatura:    70st.C  
Poj. instalacji Vc=2716l 

REFLEX 1 kpl. 

SUW Stacja uzdatniania wody typu 
EPUROSOFT ES37 

V=0,8m3/h 
 

EPURO 1 kpl. 

ASB Aktywny system 
bezpieczeństwa gazowego 
GAZEX złożony z: 
- zawór odcinający MAG-3   
  Dn65 
- moduł sterujący MD-2.Z 
- detektor metanu DEX-12 
- syrenka z lampką SL-21 
 

 GAZEX 1 kpl. 

ZCW Podgrzewacz pojemnościowy 
c.w.u. typ Vitocell 100-V 

Pojemność V=300l 
Wydajność stała 1081l/h 
Moc cieplna Q=44kW 
Wymiary: Dz=850mm 
                 Hc=1955mm 
Przyłącza: 
Zasilanie, powrót – 1” 
Zimna, ciepła woda – 1” 
Cyrkulacja – 1” 
Ciężar: 151kg 

Viessmann  1 szt 

NW2 Naczynie wzbiorcze typu 
DD25 
z  szybkozłączką SU ¾” 

Ciśnienie:          0,6MPa 
Objętość:           25 l 
Temperatura:    55st.C  
Poj. instalacji c.w.u Vc=300l 

REFLEX 1 kpl. 

PI Manometr typu 
CW2.02/100/0…0,6MPa/1,6  
z zaworem manometrowym 
oraz rurką syfonową WD6.02 

Zakres: 0…0,6MPa 
Średnica: 100mm 
Klasa: 1,6 
 

KFM  

TI Termometr prost/kątowy Zakres: 0…0,6MPa 
             0.1000C 

  

OA Odpowietrznik automatyczny 
z zaworem stopowym 

   

KN Czerpnia ścienna o wym. 
30x30cm z kratką nawiewną 
N-I o wym. 30x30cm 

  1 kpl. 

KW Kanał wywiewny Dw=250mm 
z wywietrzaniem Dn=250mm 

  1 kpl. 

KS Kanał spalinowy dwuścienny  
z blachy nierdzewnej 
Dw=300mm 

Dw=300mm 
Hk=17m 

 1 kpl. 

 
 
 
 
 


