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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji technologicznej, wodnej kotłowni niskotemperaturowej 

o znamionowej mocy cieplnej Qmax=225kW opalanej gazem ziemnym GZ-41,5 w budynku hali sportowej  

Iłowa ul. Piaskowa  

działki nr  739, 665/1, 665/2, 738/2, 738/1, 667/2, 627, 741 

 
1.0 . Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora 

- P.B. Architektura hali sportowej 

- P.B. Instalacje c.o. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku hali sportowej 

- P.B. Wewnętrzne instalacje wod-kan w budynku hali sportowej  

- ustalenia z Inwestorem  

- uzgodnienia międzybranŜowe  

- obowiązujące normy i zasady projektowania 

2.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnień technicznych związanych  

z zapewnieniem dostawy ciepła dla potrzeb wewnętrznej instalacji c.o., instalacji zasilania nagrzewnic 

central wentylacyjnych oraz instalacji c.w.u. w budynku hali sportowej. Obliczeniowe parametry 

przygotowanego w kotłowni czynnika grzewczego tz/tp=90/70ºC. Zakresem opracowania objęto instalację 

technologiczną czynnika grzewczego, niezbędne instalacje wentylacji, instalacje wod-kan oraz instalację 

spalinową. Instalacja wewnętrzna zasilania gazem palnika kotła stanowi odrębne opracowanie. 

3.0. Ogólna charakterystyka obiektu 

Projektowana kotłownia zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym  

I-kondygnacyjnego budynku hali gimnastycznej. Kotłownia posiadać będzie jedno wyjście prowadzące 

bezpośrednio na zewnątrz budynku. Omawiana kotłownia będzie obiektem nie wymagającym zatrudnienia 

stałych pracowników dla jej obsługi. Okresowe kontrole jej urządzeń, sprowadzające się do sprawdzania 

nastaw regulacyjnych, pracy palników kotłów, pomp obiegowych jak i stanu armatury prowadzone będzie 

przez uprzednio przeszkolonego w tym celu jednego z pracowników obiektu względnie jego konserwatora. 

Przewiduje się ustanowienie stałego dozoru budynku hali sportowej prowadzonego z pobliskiego budynku 

szkoły. 
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4.0. Opis rozwiązania projektowego 
4.1. Instalacja czynnika grzejnego 

W pomieszczeniu kotłowni projektuje się zainstalowanie niskotemperaturowego, wodnego, kotła 

trójciągowego Vitoplex 300 typu TX3 o maksymalnej znamionowej mocy grzewczej Qmax=225kW.  

Kocioł dostarczony będzie w komplecie z regulatorem Vitotronic 300 typ GW2 przeznaczonym do pracy  

z płynnie obniŜoną temperaturą wody w kotle oraz obsługi max. dwóch obiegów grzewczych z mieszaczami. 

Producentem kotła jest firma Viessmann Sp. z o.o. Wrocław. Kocioł przewiduje się wyposaŜyć  

w wentylatorowy palnik gazowy model RS 28/M typ 824T1 firmy Riello Burners.  

Zabezpieczenie kotła stanowić będzie, membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typu 1915 dn=32mm  

o nastawie początku otwarcia p=2,5bar. Dodatkowym elementem zabezpieczającym kocioł będzie 

ogranicznik stanu wody SYR typu 933.1, montowany bocznikowo do króćca zasilającego przedmiotowego 

źródła ciepła.  

Współpracujące z instalacją czynnik a grzewczego kotłowni, instalacja c.o., instalacje zasilania 

nagrzewnic central wentylacyjnych oraz instalacja zasilania podgrzewaczy c.w.u. zabezpieczone zostaną 

przeponowym naczyniem wzbiorczym systemu zamkniętego firmy Reflex typ N200/6 o pojemności 

całkowitej 200dm3. 

W celu ochrony kotła przed zaniŜoną temperaturą wody powrotnej z współpracujących z nim instalacji 

grzewczych, jednostka kotłowa wyposaŜona będzie w pompę podwieszającą typu UPS 32-25. Pompa ta  

w połączeniu z systemem czujników zapewni utrzymanie wymaganej minimalnej temperatury wody w kotle. 

Przepływ czynnika grzejnego w poszczególnych zasilanych z kotłowni instalacjach grzewczych zapewniony 

będzie poprzez pracę pomp obiegowych typu: 

- instalacja c.o. – MAGNA 32-100 

- instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych (kaŜda) – MAGNA 25-100  

Na przewodzie ssawnym pompy obiegowej instalacji c.o. przewiduje się montaŜ pochodzącego z oferty 

produkcyjnej firmy Viessmann trójdrogowego zaworu mieszającego o średnicy dn=20mm. W celu 

wyrównania róŜnicy ciśnień w króćcach przyłączeniowych tego elementu instalacji, na łączącycm go  

z rurociągiem instalacji c.o. przewodzie podwieszającym przewidziano montaŜ zaworu regulacyjnego ze 

wskaźnikiem przepływu typu AV23 SETTER Bypass dn=25mm z oferty firmy Envirotech Sp. z o.o Poznań. 

Ogół przewodów wymienionych powyŜej, zasilanych z kotłowni instalacji grzewczych przyłączony zostanie 

do skrzyniowego rozdzielacza dwudzielnego o wymiarach AxB=100x1600mm i długości Lc=2,1m.  

Poza  wymienionymi instalacjami przedmiotowa jednostka kotłowa zapewniać będzie dostawę energii 

cieplnej dla baterii dwóch pionowych, pojemnościowych podgrzewaczy c..w.u. Vitocell 100V typu CVA, 

kaŜdy o pojemności V=500dm3. Przepływ czynnika grzejnego dla ich zasilania wymuszony będzie przez 

projektowaną w tym celu pompę obiegową typu MAGNA 32-60.  



 6 

Zabezpieczenie kaŜdego z podgrzewaczy stanowić będzie instalowany po stronie zimnej wody 

instalacyjnej, membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115 dn=20mm o nastawie p=6,0bar. Zawory 

te montować naleŜy powyŜej górnej krawędzi podgrzewaczy. Dodatkowo w celu umoŜliwienia 

przejmowania przyrostu objętości wody instalacyjnej, podgrzewanej w w/w podgrzewaczach przyjęto dla 

kaŜdego z nich przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex DT5 60 z armaturą przepływową flowjet 

R11/4”/ W/W armaturę przepływową kaŜdego z naczyń podłączyć do przewodu wody zimnej – zasilanie 

podgrzewcza c.w.u. za zainstalowanym zaworem, bezpieczeństwa, patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu. 

Dla wymuszenia przepływu wodu w objętej odrębnym opracowaniem (P.B. Wewnętrzne instalacje  

wod-kan) instalacji cyrkulacji c.w.u. projektuje się w pomieszczeniu kotłowni montaŜ pompy obiegowej 

typu MAGNA 32-120FN. Parametry tej pompy zapewniają takŜe realizację wygrzewa termicznego instalacji 

c.w.u. omówionego szczegółowo w P.B. Wewnętrzne instalacje wod-kan. Lokalizację poszczególnych 

omówionych tu elementów instalacji technologicznej przedstawiono na rys. nr 1. 

Pracą  projektowanej pompy podwieszającej, pompy obiegowej instalacji c.o., pompy zasilającej 

podgrzewacze c.w.u., pompy cyrkulacyjnej, palnika kotła oraz trójdrogowego zaworu mieszającego 

sterować będzie układ automatycznej regulacji bazujący na regulatorze kotłowym Vitotronic 300 typu GW2. 

Układ ten nie będzie oddziaływać na stan pracy pomp obiegowych w instalacjach zasilania nagrzewnic 

central wentylacyjnych. Pracą kaŜdej z tych pomp zarządzać będzie własny układ regulacji wchodzący  

w zakres dostawy kaŜdej z central wentylacyjnych. 

Schemat połączeń w instalacji technologicznej kotłowni jak i przewodów sterowniczych układu 

automatyki które winny być objęte odrębnym opracowaniem P.B. branŜy elektrycznej przedstawiono  

na rys. nr 4. 

Instalację technologiczną czynnika grzewczego w kotłowni projektuje się wykonać z rur stalowych ze 

szwem gwintowanych średnich wg. PN-79/H-74200. Zakres średnic zastosowanych rurociągów do 

dn=80mm. Ogół rurociągów przedmiotowej instalacji łączyć metodą spawania. Rurociągi instalacji 

prowadzić po powierzchni przegród budowlanych kotłowni z zachowaniem odległości pomiędzy tymi 

przegrodami a zewnętrzną powierzchnią izolacji przewodów wynoszącą dla średnicy do dn=400mm min. 

3cm a dla rur o średnicach większych min. 5cm.  

Jako armaturę odcinającą na rurociągach o średnicy do dn=50mm zastosować gwintowane kurki kulowe 

do wody np. art. nr 140 z oferty firmy Lechar Warszawa. Natomiast na rurociągach o średnicy dn=80mm 

stosować przepustnice typu URANIE z programu handlowego firmy Danfoss. W miejscach oznaczonych na 

schemacie połączeń hydraulicznych zamontować zawory zwrotne stosując w tym celu gwintowane 

spręŜynowe zawory zwrotne np. art. nr 5 z oferty firmy Lechar.  

Na głównym przewodzie zasilającym wychodzącym z jednostki kotłowej przewidziano montaŜ 

separatora powietrza typu Flamcovent 80F firmy Flamco Polska Sp. z o.o. Poznań. Separator ten 

wykorzystujący zjawisko koalescencji dzięki zabudowanym w nim pierścieniom PALL-a umoŜliwi 

skuteczne odseparowanie i odprowadzenie na zewnątrz powietrza zawartego w wodzie obiegowej. W celu 
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wyłapywania pojawiających się w wodzie obiegowej zanieczyszczeń stałych na głównym przewodzie 

powrotnym projektuje się montaŜ filtroodmulnika magnetycznego typu FOM BIS 50 firmy Pomex Sp. z o.o. 

Wąbrzeźno. Dodatkowo na przewodzie powrotnym instalacji c.o. i kaŜdej z instalacji zasilających 

nagrzewnice central wentylacyjnych przewidziano montaŜ siatkowego filtra skośnego np. art. nr 50 z oferty 

firmy Lechar.  

W najwyŜszych punktach instalacji zgodnie z dyspozycjami rys. nr 1, 4 przewiduje się zastosowanie 

poziomych, nieprzepływowych zbiorniczków odpowietrzających typu A o pojemności V=4,3dm3  

wg. PN-91/B-02420. W górnej części kaŜdego z w/w zbiorniczków jak i omówionego wcześniej 

filtroodmulnika montować odpowietrznik automatyczny Flexvent Super dn=15mm firmy Flamco. KaŜdy  

z odpowietrzników wyposaŜyć w stanowiący element wyposaŜenia dodatkowego zawór odcinający. 

Zestawienie elementów instalacji technologicznej omawianej kotłowni podano w pkt. 8.0.  

Po wykonaniu całości instalacji naleŜy dokonać sprawdzenia szczelności połączeń poprzez napełnienie 

jej wodą zimną i podwyŜszeniu ciśnienia do poziomu p=4,5bar (Pr=2,5bar). Próbę przeprowadzić przed 

przyłączeniem ciśnieniowego przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeństwa jednostki 

kotłowej. Czas trwania próby min. 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej próby dokonać 

sopawrdzenia poprawności działania zaworu bezpieczeństwa, prowadzonego przez zwiększenie ciśnienia 

wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku jego otwarcia. Po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku tych prób i podłączeniu naczynia wzbiorczego naleŜy dokonać 72-godzinnego próbnego rozruchu 

instalacji, sprawdzając prawidłowość jej działania. Z przeprowadzonych prób instalacji naleŜy sporządzić 

protokoły. Po wykonaniu powyŜszych prac ogół rurociągów instalacji naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie 

powłokami malarskimi. Przewiduje się ich malowanie następującym zestawem malarskim: 

- podkład – farba ftalowa do gruntowania – liczba warstw 1 

- warwtswa nawierzchniowa – emalia syntetyczna ogólnego stosowania – liczba warstw 2. Grubość 

pokrycia malarskiego 60µm. Wymagany stopień czystości powierzchni rurociągów dla przeprowadzenia 

tych prac 3 (czyszczenie m.in. przez szczotkowanie).  

Całość rurociągów instalacji naleŜy zaizolować termicznie stosując w tym celu np. otuliny 

termoizolacyjne z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii PCV systemu Steinonorm 300 z oferty firmy 

Izoterm Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki. Izolacji termicznej podlega takŜe rozdzielacz skrzyniowy, 

zbiornik filtroodmulnika oraz zbiornik separatora powietrza. Do izolacji dwóch pierwszych z w/w 

elementów przewiduje ise zastosowanie mat izolacyjnych np.mat izolacyjnych typu Lamella Mat w/Alu foil 

firmy Rockwoll Cigacice. Natomiast izolację separatora wykonać wykorzystując przystosowana do tego 

elementu osłonę izolacyjną Flamcovent Isoplus.  

Zgodnie z PN-B-02421:2000 minimalna grubość warstwy izolacji termicznej z materiału 

charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40°C, równym 

0,035W/(mxK), montowanej na przewodach i urządzeniach instalowanych w pomieszczeniach 
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nieogrzewanych z temperaturą obliczeniową ti≥2°C w przypadku temperatury przesyłanego czynnika 

grzewczego na poziomie do 95°C wynosi:  

średnica nominalna rurociągu                          grubość warstwy izolacji 

             ≤20mm                                                                30mm 

               25mm                                                                30mm 

               32mm                                                                35mm 

              40mm                                                                 35mm 

              50mm                                                                 35mm 

              80mm                                                                 45mm 

              150mm (średnica filtrodmulnika                       60mm 

                        równowaŜna średnica rozdzielacza) 

4.2. Wentylacja kotłowni 

Nawiew powietrza do procesu spalania i wentylacji omawianego pomieszczenia projektuje się 

zrealizować za pomocą blaszanego kanału wentylacyjnego o wymiarach HxB=300x400mm sprowadzonego 

na wysokość co najmniej 0,3m nad poziom posadzki kotłowni. Kanał wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 0,55mm. Wzajemne połączenia pomiędzy jego elementami wykonać jako kołnierzowe, 

uszczelnione uszczelkami gr. 3mm. Jako element wlotowy do kanału i element wylotowy zastosować kratkę 

wentylacyjna typu K1 o wymiarach AxB=315x400mm. Na omawianym kanale nie montować Ŝadnych 

zawieradeł – przepustnic. Wentylację wywiewną w kotłowni przewiduje się natomiast zrealizować  

w oparciu o projektowany cylindryczny wywietrzak dachowy typ A o średnicy d=315mm. Szczegółową 

lokalizację elementów instalacji wentylacji przedstawiono na rys. nr 3. Ich zestawienie zamieszczono 

natomiast w pkt. 9.0.  

4.3. Instalacja spalinowa 

Spaliny z kotła projektuje się odprowadzić przewodem kominowym o średnicy d=250mm. Przewód 

kominowy oraz czopuch kotła wykonać z elementów dwuściennych izolowanych termicznie typu MKD  

z programu produkcyjnego firmy MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. śary. Skropliny z pionowego bloku 

kominowego odprowadzić wykonanym z łączonych metodą zgrzewania rur polipropylenowych PP d=20mm 

przewodem przez neutralizator typu NSK10 a następnie wpust instalacji kanalizacyjnej kotłowni. Schemat 

montaŜowy instalacji spalinowej oraz jej usytuowanie w kotłowni przedstawiono na rys. nr 3. Zestawienie 

elementów omawianej instalacji zamieszczono w pkt. 10.0.  

4.4. Instalacje wod-kan 

Całość odpływów technologicznych z kotłowni projektuje się odprowadzić poprzez zasyfonowane 

wpusty piwniczne d=100mm do studzienki schładzającej o wymiarach AxBxH=0,8x0,8x1,2m.  
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Do przykrycia studzienki zastosować pokrywę z blachy ryflowanej wyposaŜoną w chowany uchwyt do jej 

zdejmowania. Wypełniające studzienkę odpływy kierowane będą następnie poprzez jej przelew do objętego 

P.B. Wewnętrzne instalacje wod-kan instalacji kanalizacyjnej budynku hali sportowej rurociągu 

odpływowego. Całość rurociągów kanalizacyjnych wykonać z kielichowych rur PCV odmiany HT  

z programu produkcyjnego firmy Wavin – Metalplast Buk, charakteryzujących się podwyŜszoną 

odpornością temperaturową. Trasy przebiegu rurociągów instalacji, miejsca montaŜu wpustów piwnicznych, 

lokalizację studzienki schładzającej oraz pionu kanalizacyjnego P1 ujmującego odpływy z usytuowanego  

w kotłowni zlewu podano na rys. nr 2. Głębokość ułoŜenia projektowanej podposadzkowej instalacji 

kanalizacyjnej przedstawiono natomiast na jej rozwinięciu rys. nr 6. 

Zasilanie w wodę urządzeń kotłowni wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku hali 

sportowej. Na głównym przewodzie podejściowym wody zimnej do zlewu oraz punktu napełniania  

i uzupełniania zładu poza niezbędną armaturą odcinającą w postaci kulowych kurków gwintowanych do 

wody np. art. nr 140 z oferty firmy Lechar przewidziano montaŜ antyskaŜeniowego zaworu zwrotnego typu 

CA 296 dn=20mm z programu produkcyjnego firmy Danfoss.  

W celu zapewnienia właściwych parametrów wody wykorzystywanej zarówno do napełniania  

i uzupełniania zładu instalacji projektuje się stację uzdatniania tego medium. Przewidziano w tym celu 

zastosowanie stacji typu Aquaset 500 z oferty firmy Viessmann Sp. z o.o. Jej elementami składowymi są: 

- filtr mechaniczny typu I25-50 

- zmiękczacz wody ze sterowaniem objętościowym.  

Szczegółową charakterystykę omawianej stacji podano w pkt. 7.10.  

W celu zautomatyzowania procesu uzupełniania ubytków wody w instalacji kotłowni  

i współpracujących z nią instalacji c.o. oraz instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych 

przewiduje się zainstalowanie automatu uzupełniającego typu Control P firmy reflex Polska Sp. z o.o. 

Połączenie automatu z rurociągiem uzdatnionej wody zimnej oraz rurociągiem przyłączeniowym 

rozdzielacza kotłowni wykonać za pomocą stanowiących wyposaŜenie dodatkowe automatu elastycznych 

węŜy połączeniowych.  

Poza omawiana instalacją wodociągową w przedmiotowej kotłowni przewiduje się wykonanie instalacji 

wodociągowych wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji współpracujących z baterią dwóch pionowych, 

pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. Votocell 100-V. Na głównym przewodzie wody zimnej zasilającej 

te podgrzewacze przewiduje się poza armaturą odcinającą zainstalowanie osadnikowego filtra 

samooczyszczającego „Arion” dn=40mm fimry Lechar oraz antyskaŜeniowego zaworu zwrotnego typu 

EA251 dn=32mm firmy Danfoss. Armaturę odcinająca przewiduje się zamontować takŜe na całości 

wchodzących i wychodzących z kaŜdego z podgrzewaczy rurociągach wody instalacyjnej. Lokalizację 

zabudowy przedmiotowych elementów przedstawiono na rys. nr 2. 

Całość przewodów wodociągowych instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji projektuje się wykonać  

z miedzianych rur instalacyjnych łączonych metodą lutowania lutem miękkim. Rurociągi instalacji 
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prowadzić po powierzchni przegród budowlanych kotłowni z zachowaniem odległości pomiędzy tymi 

przegrodami a zewnętrzną powierzchnią izolacji przewodów wynoszącą dla rur o średnicy do dn=25mm 

min. 3cm, a dla przewodów w zakresie średnic do dn=40mm min. 5cm. Przewody instalacji montować do 

przegród budowlanych przy wykorzystaniu typowych uchwytów do rur wyposaŜonych w podkładki gumowe 

obejmujące całą powierzchnię rurociągu. Trasy przebiegu rurociągów przedmiotowych instalacji jak  

i miejsca lokalizacji zainstalowanych na nich urządzeń i armatury przedstawiono na rys. nr 2. 

Po wykonaniu całości instalacji naleŜy jej przepłukać a następnie poddać ciśnieniowej próbie 

szczelności. Badane instalacje naleŜy napełnić wodą, dokładnie odpowietrzyć a następnie sprawdzić stan 

wszystkich połączeń. Po oględzinach zewnętrznych instalacje poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia  

o wysokości p=0,9MPa. PowyŜsza próbę przeprowadzić przed montaŜem membranowych zaworów 

bezpieczeństwa zabezpieczających podgrzewacze c.w.u. oraz przeponowych naczyń wzbiorczych. Instalacje 

moŜna uznać za szczelne jeŜeli po 20 minutach trwania próby nie stwierdzony zostanie spadek ciśnienia na 

manometrze kontrolnym. Instalację c.w.u i cyrkulacji naleŜy dodatkowo poddać tzw. próbie na „gorąco” pod 

ciśnieniem wodociągowym. Ich badanie przeprowadzić po 30 minutach od napełnienia przedmiotowych 

instalacji ciepłą wodą. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób rurociągi instalacji wodociągowych 

izolować termicznie stosując w tym celu np. otuliny systemu Stenonorm 300. Zgodnie z PN-B-02421:2000 

minimalna grubość warstwy izolacji termicznej z materiału charakteryzującego się współczynnikiem 

przewodzenia ciepła w temperaturze 40°C, równym 0,035W/(mxK), montowanej na przewodach 

instalowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych z temperaturą obliczeniową ti≥2°C w przypadku 

temperatury przesyłanego czynnika grzewczego na poziomie do 95°C (uwzględniono dezynfekcję termiczną 

instalacji c.w.u) wynosi:  

średnica nominalna rurociągu                          grubość warstwy izolacji 

             ≤25mm                                                                30mm 

            32-40mm                                                              35mm 

Izolacji termicznej winny podlegać takŜe rurociągi wody zimnej. W tym przypadku naleŜy stosować 

otuliny o grubości min. 9mm.  

4.5. Zagadnienia ochrony p.poŜ.  

Przedmiotowa kotłownia zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym  

I-kondygnacyjnego budynku hali sportowej. Omawiana kotłownia gazowa stanowić będzie odrębną strefę 

poŜarową a jej pomieszczenie nie jest zaliczane do pomieszczeń zagroŜonych wybuchem.  

Zgodnie z §220 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. z późń. zm.  

(Dz. U. Nr 75 poz. 690:2002) w przypadku kotłowni z kotłami na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej 

powyŜej 30kW w budynku niskim (N) klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych, stropów a takŜe 

zamknięć w tych elementach powinna wynosić co najmniej:  

- ściany wewnętrzne EI60 
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- stropy EI60 

- drzwi lub innych zamknięć EI30  

W myśl §216 ust. 1 w/w Rozporządzenia dla wymaganej klasy odporności poŜarowej omawianego 

budynku hali sportowej – B ( budynek N, kategoria ZLI) wymagana klasa odporności ogniowej elementów 

tego budynku winna wynosić co najmniej:  

- główna konstrukcja nośna R120 

- ściana zewnętrzna EI60 1), 2) 

- ściana wewnętrzna EI30 1) 

- przekrycie dachu E30 3) 

1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać takŜe kryteria nośności   

           ogniowej (R) odpowiednio do wymagań dotyczących głównej konstrukcji nośnej.  

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych  

    (zastrzeŜeniem § 218) jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej powierzchni 

Jednocześnie zgodnie z § 218 ust. 1 elementy konstrukcji i przekrycia dachu budynku niŜszego  

(w rozpatrywanym przypadku kotłowni) przyległego do ściany z otworami budynku wyŜszego powinny być 

w pasie o szerokości 8m od tej ściany nierozprzestrzeniające ognia i mieć klasę odporności ogniowej co 

najmniej R30 dla elementów konstrukcji dachu i E30 dla przekrycia dachu. Zewnętrznym drzwiom 

wejściowym projektowanej kotłowni nie stawią się dodatkowych wymagań w zakresie odporności ogniowej. 

Drzwi z pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz tego pomieszczenia i być 

samozamykające. Omawiane drzwi powinny być jednocześnie wyposaŜone od wewnątrz pomieszczenia 

kotłowni w zamek naciskowy. W kotłowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i stosowania 

otwartego ognia. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniach przeciwpoŜarowego zgodnie z §234 w/w 

rozporządzenia powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Tak więc 

przepusty instalacyjne w ścianie pomiędzy pomieszczeniem kotłowni (pom. 1/47) a pomieszczeniem salki 

ćwiczeń (pom. 1/46) powinny mieć klasę odporności ogniowej równą co najmniej EI60. Do uszczelnienia 

przepustów dla całości instalacji rurowych z materiałów niepalnych (rury miedziane) przechodzących przez 

omawianą ścianę oddzielenia przeciw poŜarowego przewiduje się zastosować ognioodporną elastyczną masę 

uszczelniającą typu CP601S. Maksymalna dopuszczalna szerokość wypełnienia nią szczeliny wynosi 

100mm zaś niezbędną wówczas głębokość wykonanego za pomocą tej masy uszczelnienia to 15mm. 

Uszczelnia te wykonać po obu stronach przedmiotowych przegród. Jako materiał wypełniający pozostałej 

przestrzeni przegrody pod masą CP601S zastosować niepalną wełnę mineralną o gęstości min 100kg/m3. 

Krajowym dystrybutorem powyŜszych materiałów do zabezpieczeń p.poŜ. jest firma Hilti Polska  

Sp. z o.o. Warszawa ul. Taborowa 8 tel. (0-22) 644-97-99. 
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Wymagany podręczny sprzęt gaśniczy (w pomieszczeniu kotłowni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563) to gaśnica proszkowa o masie 

środka gaśniczego min 2.0kg (zalecana GP-6). Gaśnicę umieścić przy drzwiach wejściowych do kotłowni  

w miejscach widocznych z wejścia. 

5.0. Wytyczne budowlane 
5.1. BranŜa budowlana 

1. Zaprojektować pomieszczenie kotłowni zgodnie z dyspozycjami rys. nr 5. 

2. Zapewnić przegrodom budowlanym odporność ogniową zgodnie z wytycznymi pkt. 4.5. 

3. Zaprojektować krawędziowany stalowym kątownikiem, fundament pod jednostkę kotłową. 

Wymiary fundamenty oraz jego lokalizację wg. rys. nr 5. 

4. Pomieszczenie kotłowni wyposaŜyć w umieszczone w ścianie zewnętrznej okna o wymiarach 

określonych w pkt. 7.12 

5. Przewidzieć w posadzce kotłowni studzienkę schładzającą oraz zagłębienie technologiczną za 

fundamentem kotła. Wymiary i lokalizacja tych elementów wg. rys. nr 5. 

6. Przewidzieć w ścianie zewnętrznej kotłowni otwór montaŜowy dla kanału wentylacji nawiewnej. 

W połaci dachowej kotłowni przewidzieć otwór dla przeprowadzenia przewodu spalinowego 

jednostki kotłowej oraz montaŜu cylindrycznego wywietrzaka dachowego. Szczegółowe 

dyspozycje wg. rys. nr 3. 

7. Uwzględniając wytyczne pkt. 4.5 przewidzieć w ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego 

przewidzieć otwory dla montaŜu rurociągów instalacji c.o., instalacji zasilania nagrzewnic 

central wentylacyjnych oraz instalacji wodociągowych. 

8. Przewidzieć fundament pod pionowy blok kominowy kotła. Wymiary tego elementu  

           wg. rys. nr 3. 

9. Drzwi do pomieszczenia kotłowni winny spełniać wymagania określone w pkt. 4.5.  

10. Wykończenie powierzchni kotłowni:- 

           - podłoga – terakota 

           - ściany – cokół z terakoty o wysokości min. 10cm, powyŜej płytki szkliwione o wysokości 2,0m,   

             ponad nimi ściany malowane farba emulsyjną w kolorze białym 

           - sufit – malowany j.w. 

5.2. BranŜa elektryczna 

1. Zaprojektować instalację elektryczną w pomieszczeniu kotłowni zgodnie z wymaganiami jak dla 

pomieszczeń zagroŜonych poŜarem i dostępnym z zewnątrz tego pomieszczenia awaryjnym 

wyłącznikiem prądu (AWP).  
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2. Wymagana minimalna wielkość natęŜenia oświetlenia kotłowni – 100 lx  

3. Zaprojektować dla kotłowni własną rozdzielnię elektryczną. W rozdzielni kotłowni przewidzieć 

gniazdo dla oświetlenia na napięcie bezpieczne 24V oraz gniazdo narzędziowe 220V.  

4. Doprowadzić energię elektryczną do całości jej odbiorników. Wielkość zapotrzebowania mocy 

podano w części obliczeniowej niniejszego opracowania. Lokalizacja tych urządzeń  

wg. dyspozycji rys. nr 1, 2,. Schemat połączeń przewodów sterownicznych układu 

automatycznej regulacji przedstawiono na rys. nr 4.  

5. Przewidzieć okablowanie pomiędzy skrzynką sterowniczą kaŜdej z trzech central 

wentylacyjnych a odpowiednią, zainstalowaną w kotłowni, pompą obiegową instalacji zasilania 

w czynnik grzewczych nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. 

6. Silniki ogółu zastosowanych pomp naleŜy zabezpieczyć wyłącznikami ochronnymi lub 

wyzwalaczami termicznymi zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń. 

7. Przewody instalacji technologicznej objąć połączeniami wyrównawczymi 

8. Przewody instalacji elektrycznej w kotłowni winny być prowadzone poniŜej dolnej krawędzi 

otworów wentylacji wywiewnej tego pomieszczenia. 

5.3. BranŜa sanitarna  

1. Zaprojektować instalację doprowadzającą paliwo gazowe do palnika jednostki kotłowej 

2. Instalację gazową wyposaŜyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBiG) 

3. Opracować wytyczne dla branŜy elektrycznej w zakresie połączeń pomiędzy poszczególnymi 

elementami w/w systemu bezpieczeństwa 

6.0. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, "Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montaŜowych" tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r., 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wyd. PKTSGGiK 

Warszawa 1995r. 

 

                                                                                                                          Opracował 

                                                                                                          mgr inŜ. Andrzej Lewandowski 
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 7.0. Obliczenia 
7.1. Bilans potrzeb cieplnych 
7.1.1. Bilans potrzeb cieplnych dla potrzeb instalacji c.o. i wentylacji 

Odbiornik Zapotrzebowanie ciepła 
W 

Instalacja c.o. 41680 

Instalacja wentylacji układ nr 2 22510 

Instalacja wentylacji układ nr 3 17590 

Instalacja wentylacji układ nr 4 11390 

Razem 93170 

7.1.2. Bilans mocy cieplnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. 

7.1.2.1.Obliczeniowy bilans zapotrzebowania c.w.u.  

Miarodajnymi do ustalania zapotrzebowania c.w.u. w budynku hali sportowej będą przybory 

zamontowane w pomieszczeniach jej zaplecza tj. w umywalniach. 

       –liczba projektowanych natrysków i 1 = 9szt (dla osób niepełnosprawnych) 

-liczba projektowanych umywalek i 2=9szt + 1szt (dla osób niepełnosprawnych) 

- liczba osób korzystających z w/w przyborów – 3 grupy po 28 osób/lekcję, zajęcia 

       - czas mycia – załoŜono t = 15 minut 

       - czas mycia osoby pod natryskiem t1 = 3 minuty (osoba niepełnosprawna ok. 7 minut) 

       - czas mycia osoby nad umywalką  t2 = 3,75 minuty 

       - liczba osób mogących skorzystać z natrysków w czasie t = 15 minut 

      n1 = 
3

15
 x 9 + 2 = 47 osób 

       - liczba osób mogących skorzystać z umywalek w czasie t = 15 minut 

            n2 = 
75,3

15
 x 9 + 21= 37 osób 

       - jednostkowe zapotrzebowanie wody o temp. 55˚C przy korzystaniu z natrysku q1 = 22 kG 

       - jednostkowe zapotrzebowanie wody o temp. 55˚C przy korzystaniu z umywalki q2 = 3 kG 

           Całkowite zapotrzebowanie c.w.u. 

           Gc.w.u. = 47 x 22 + 3 x 37 = 1148 kG/15 min = 765 l/10 min 

       Obliczeniowy bilans zapotrzebowania ciepła dla przygotowania c.w.u. podano w pkt. 7.1.2.4. 
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7.1.2.2. Dobór podgrzewaczy c.w.u.  
Dla wyznaczonego powyŜej zapotrzebowania c.w.u. przyjęto dwa pionowe podgrzewacze o 

następującej charakterystyce kaŜdego z nich charakterystyce: 

- Vitocell 100-V typ CVA 
- nr kat. Z002 576 

-pojemność V = 500dm3 

- powierzchnia grzewcza F = 1,9m2 
- pojemność układu grzewczego V = 12,5dm3 
wymiary z izolacją cieplną : 
                                             - długość 850mm 
                                             - szerokość 898mm 
                                             - wysokość 1995mm 
–masa z izolacją cieplną m = 181kg 
– ciśnienie dopuszczalne po stronie wody grzewczej do 25bar  
- ciśnienie dopuszczalne po stronie wody uŜytkowej do 10bar  
- temperatura wody grzewcze4j do 100°C 

– średnica króćców przyłączeniowych : 
                                                              - woda zimna c.w.u. d = 32mm 
                                                              - cyrkulacja d = 25mm 
                                                              - zasilanie i powrót wody grzewczej d = 25mm 
– opory przepływu : 
                      - po stronie wody grzewczej Gp = 2,05m3/h, ∆p = 105mbar = 1050mmH2O 

                     - po stronie instalacyjnej Gc.w.u. = 2,30m3/h, ∆p = 13mbar = 130mmH2O 

Producent / Dystrybutor: Viessmann Sp. z o.o.  53-015 Wrocław ul. Karkonoska 56 
                                                                             tel. (0-71) 36-07-100 

7.1.2.3. Sprawdzenie prawidłowości doboru podgrzewaczy 

      Obliczeniowe  zapotrzebowanie c.w.u. G c.w.u. = 7651dm3/10min wody o temp. 55˚C 

Wydajność krótkotrwała przyjętej baterii podgrzewaczy V = 2 x 500 = 1000dm3 

   m45 ˚C =1088dm3/10min (woda grzejna tz=80˚C , podgrzewacz wody instalacyjnej od 10˚C do 45˚C) 

   Obliczeniowa wydajność krótkotrwała dla tc.w.u.= 55˚C i twz = 5˚C  

    m55˚C=1088 x 
555

1045

−
−

 = 762dm3/10min ≈ 765dm3/10min.  

7.1.2.4. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u. 

       Zakładany czas podgrzewu c.w.u. z=40min = 0,67h 

Przyjęto obliczeniowa temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu tc.w.u.= 60˚C 

       Qc.w.u. = 
67,0860

)560(5002

x

xx −
 = 95,5kW 
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7.2. Dobór jednostki kotłowej 

       Bilans potrzeb cieplnych pokrywanych przez instalację technologiczną kotłowni 

Odbiornik Zapotrzebowanie ciepła 

W 

Instalacja c.o. + instalacje wentylacji  
wg pkt 7.1.1. 

93170 

Instalacja c.w.u. 95500 

Ogółem 188670 

Dla określonego powyŜej bilansu potrzeb cieplnych obiektu przyjęto jedną jednostkę kotłową  

o następującej charakterystyce: 

- stalowy, wodny, trójciągowy, kocioł niskotemperaturowy z wielowarstwowymi, konwekcyjnymi 
         powierzchniami ogrzewalnymi VITOPLEX 300 typ TX3 z regulatorem Vitotronic 300 typ GW2  
         do pracy z płynnie obniŜoną temperaturą wody w kotle 

- nr kat. TX 30149 
- znamionowa moc cieplna 225kW 
- dopuszczalne nadciśnienie robocze 4bar 
- dopuszczalna temperatura na zasilaniu (=temperatura zabezpieczenia) 110˚C 
- temperatura spalin tmax=180˚C, tmin=110˚C 

- pojemność wodna 360dm3 
- masa całkowita kotła z izolacją cieplną i regulatorem 875kg 
- wymiary całkowite: 
      - długość   -  1680mm 
       - szerokość   -  950mm 
       - wysokość   -  1555mm 
       - wysokość konserwacyjna (regulator)   -  1745mm 
- wymiary fundamenty: 
       - długość   -  1400mm 
       - szerokość   - 950mm 
- średnice króćców kotła: 
       - zasilanie i powrót d=80mm 
       - przyłącze zabezpieczające (zawór bezpieczeństwa) d=32mm 
       - spust d=32mm 
- średnica króćca spalin d=200mm 
-opór przepływu spalin 120Pa = 1,2mbar 
Producent / Dystrybutor: Viessmann Sp. z o.o. Wrocław 

7.3. Dobór palnika do jednostki kotłowej 

Dla projektowanej jednostki kotłowej przyjęto wentylatorowy, palnik gazowy o następującej 

charakterystyce:  

- model RS 28/M 
       - typ 824T1 
       - moc – 52/163 - 325kW 
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- rodzaj pracy: progresywna dwustopniowa lub modulowana 
       - gaz – GZ-41.5 
       - maksymalne ciśnienie zasilania gazu  - max 500mbar 
       - zasilanie elektryczne – 220V/50Hz jednofazowe 
       - pobór mocy elektrycznej N = 370W 
       - wymiary :  
                           szerokość  A = 476mm 
                           wysokość  D = 474mm 
                           długość  E = 580mm 

                    długość głowicy standardowej L = 216mm 
      Producent/Dystrybutor: Riello Burners/ Riello Palniki Sp. z o.o.  51-126 Wrocław  
                                                                      ul. H.Kamieńskiego 201-219, tel. (071) 326-53-80 

 
    Osprzęt dodatkowy : 

   1. ŚcieŜka gazowa (filtr + stabilizator + elektrozawór bezpieczeństwa + elektrozawór  
       regulacyjny) 
       - typ MBD 420 
       - średnica d = 50mm 

       - opór przepływu ∆p = 7,8mbar / G = 33,4m3/h 
       - długość – 523mm 
    2. Połączenie antywibracyjne  
        - typ GA 50  d=50mm (końcówki gwintowane) 
        - długość Lt = 240 mm 

  Wyznaczenie minimalnego ciśnienia gazu dla zasilania palnika. 
    ∆pmin = ( ∆pkotła + ∆pścieŜki +∆ppoł. antywib ) x 1,1  

    ∆pmin = ( 1,2 + 7,8 + 0,03) x 1,1 = 9,93mbar 

7.4. Zabezpieczenie jednostki kotłowej 
7.4.1. Dobór zaworu bezpieczeństwa 

Dla wytypowanej powyŜej jednostek kotłowych przyjęto membranowy zawór bezpieczeństwa  

o następującej charakterystyce : 

- SYR typ 1915 
       - średnica króćca przyłączeniowego (wlotowego) d=32mm 
       - średnica króćca wylotowego d=40mm 
       - ciśnienie otwarcia – nastawa standardowa p=2,5bar 
        - instalacja – pionowa, wejście od dołu 
        Producent / Dystrybutor: Hans Sasserath & CO.KG – HUSTY s.c. 
                                                 31-342 Kraków ul. Rzepakowa 5e, tel. (0-12) 636-52-77 

7.4.2. Dobór ogranicznika stanu wody 

Zgodnie z PN-91/B-02414 kaŜdy z kotłów wyposaŜony będzie w ogranicznik stanu wody  

o następującej charakterystyce: 

- SYR typ 933.1 
- średnica króćców przyłączeniowych d=20 mm (do wspawania) 
- wysokość całkowita 370mm 
- rozstaw króćców przyłączeniowych 195mm 
- ciśnienie maksymalne p=10bar 
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- temperatura maksymalna t=120°C 
- masa 2,5kg 
- połoŜenie robocze – pionowe 
- przełącznik elektryczny jednobiegunowy 
- obciąŜalność elektryczna 10(3)A/250V 
- zabudowa – równolegle na przewodzie zasilającym, poza kotłem 
Producent / Dystrybutor: Hans Sasserath & CO.KG – HUSTY s.c.  Kraków 

7.5. Zabezpieczenie instalacji grzewczych 
7.5.1. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego 

Minimalna pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego wg  PN-B-02414:1999 
                    Vu = V x ρ1 x ∆υ 

      gdzie : V - pojemność instalacji zgodnie z PN-B-01430:1990 

                  ρ1 - gęstość wody instalacyjnej dla t=10ºC  ρ=999,7kg/m3 

               ∆υ - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej dla tz 

                       dla tz = 90ºC    ∆υ=0,0356dm3/kg  

      Pojemność instalacji : 

                             - instalacja grzewcza (rurociągi + grzejniki)               - 700dm3 

                             - nagrzewnice central wentylacyjnych                        -    9dm3 

                             - podgrzewacze c.w.u.                                                 -   25dm3 

                             - jednostka kotłowa                                                     - 360dm3 
                             - urządzenia dodatkowe  

                               (rozdzielacz, filtrodomulnik, Flamcovent itp.)         - 100dm3 

                            ______________________________________________________ 

                               Razem                                                                 V = 1164dm3 

 

      Vu = 1,164 x 999,7 x 0,0356 = 41,4dm3 

      Minimalna pojemność całkowita naczynia 

                                 Vn = Vu x 
pp

p

−
+

max

1max
 

             gdzie : pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu  

                                Przyjęto ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa z uwzględnieniem  
                                tolerancji punktu pracy dPA=0,5bar 
                                 pzb = 2,5 – 0,5 = 2,0bar 

                                pmax= pzb + ∆p  

                                ∆p – róŜnica wysokości pomiędzy a zaworem bezpieczeństwa 
                                         a naczyniem wzbiorczym (przyjęto ∆p =1,5mH2O = 0,15bar,  

                                         naczynie wzbiorcze montowane poniŜej poziomu montaŜu zaworu 
                                         bezpieczeństwa jednostki kotłowej) 
                                pmax= 2,0 + 0,15 = 2,15bar 

                   p - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym  
                                p = pst + 0,2 ( naczynie włączone po stronie ssawnej pomp obiegowych) 

                                pst – ciśnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie króćca przyłączeniowego 

                                          rury wzbiorczej do naczynia  pst = 43,5mH2O = 0,35bar 

                                p = 0,35 + 0,2 = 0,55bar    przyjęto zalecane p=1,0bar 
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       Vn = 41,4 x =
−
+

0,115,2

0,115,2
 113,4dm3 

Przyjęto przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex o następującej charakterystyce: 

      - typ N200/6 
      - nr kat. 72.13.300 

      - pojemność całkowita Vn=200dm3 

       -pojemność uŜyteczna  Vu=66,6dm3  dla pst = 1,0bar, pzb=2,5bar 

      - maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze p=6bar 
      - maksymalna temperatura pracy 120ºC 
      - maksymalne obciąŜenie temperaturowe 70ºC 
      - wymiary :  średnica D=634mm 
                          wysokość całkowita H=785mm 
      - średnica króćca przyłączeniowego rury wzbiorczej d=25mm 
      - masa 36,7kg 
      - Producent : Reflex Polska Sp. z o.o.  Wąbrzeźno  ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 
                                                                                        tel. (0-56) 688-44-20 

7.5.2. Ustalenie średnicy rury wzbiorczej  

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej  

            d = 0.7 x Vu  

      gdzie : Vu – Minimalna pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego  

            d = 0.7 x 4,41  = 4,50mm 

Przyjęto rurę wzbiorczą o średnicy nominalnej dn=25mm równej średnicy króćca przyłączeniowego 

dobranego naczynia wzbiorczego. Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej dwmin=26,8mm. 

Na przewodzie rury wzbiorczej przed naczyniem wzbiorczym zamontować złącze samoodcinające  

reflex–SU 1”. Uzupełnienie ubytków wody w zładzie instalacji grzewczej kotłowni odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu automatu uzupełniającego o następującej charakterystyce:  

- typ Control P 
      - nr kat. 76.88.50 
       - dopuszczalne ciśnienie robocze 10bar 
       - dopuszczalna temperatura robocza 30ºC 

       - wydajność przepływu 120-180dm3/h 
       - min. wydajność przepływu z sieci zasilającej 360l/h 
       - max. ciśnienie hydrauliczne 8,5bar 
       - max. ciśnienie po stronie wody zasilającej 6bar 
       - przyłącza: 
            - do instalacji grzewczej G 3/8” 
            - do instalacji wody uŜytkowej G3/8” 
            - przelew DN32 
       - wymiary: 
            - szerokość 350mm 
            - wysokość 390mm 
            - głębokość 350mm 
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       - waga z pustym zbiornikiem ca 17,5kg 
       - przyłącze elektryczne 230V/50Hz, 350W 
     WyposaŜenie dodatkowe: 
       - osadnik zanieczyszczeń 
       - 2 węŜe G3/8” 
    Producent: Reflex Polska Sp. z o.o. Wąbrzeźno 

7.5.3.Określenie wielkości kryzy dławiącej na przewodzie do uzupełniania  
         zładów instalacji grzewczej 

Jednostka kotłowa w rozpatrywanej kotłowni wyposaŜona będzie w zawór bezpieczeństwa 

scharakteryzowany w pkt. 7.4.1 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg. PN-82/M-74101  

            Q = qm x F x α  

gdzie : qm – teoretyczna jednostkowa przepustowość [kg/m2 x s]  

            F – pole wypływu  [m2]  

                  F = 
4

)( 2doxπ
 

           do – najmniejsza średnica króćca dolotowego zaworu bezpieczeństwa [m] 

            α - współczynnik wypływu  α=0,9 x αrzecz   

            αrzecz – rzeczywisty współczynnik wypływu  

            qm = 1414,5 x ρxpp )21( −   

gdzie : p1 – ciśnienie dopływu [MPa]   

           p2 – ciśnienie odpływu [MPa]  

           ρ - masa właściwa cieczy [kg/m3]  

Dla przyjętego zaworu bezpieczeństwa typu 1915 dn=32mm (średnica króćca wlotowego)  

p=2,5bar = 0,25MPa (ciśnienie otwarcia zaworu) do=27mm = 0,027m, αrzecz=0,25 

                          F = 
4

)027,0(
2

xπ
 = 0,00057m2 

            α=0,9 x 0,25 = 0,225 

           p1 = 0,25MPa  (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa) 

           p2 = 0MPa  (wylot do atmosfery) 

           ρ =998kg/m3  

           qm = 1414,5 x 998)025,0( x−  = 22358,6kg/m2 x s  

          Qz = 22358,6 x 0,00057 x 0,225 = 2,86kg/s = 10296kg/h  
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Przyjęto wstępnie kryzę dławiąca o średnicy otworu d=10mm 

Pole wypływu kryzy  

F = 
4

)(
2

doxπ
 =  

4

)010,0(
2

xπ
 = 0,0000785m2 

Współczynnik wypływu dla kryzy α=1,0 

p1 = 0,85MPa  (ciśnienie dopływu) 

p2 = 0,25MPa  (ciśnienie odpływu) 

Teoretyczna jednostkowa przepustowość kryzy 

           qm = 1414,5 x 998)25,085,0( x−  = 34613kg/m2 x s  

          Qk = 34613 x 0,0000785 x 1,0 = 2,72kg/s = 9792kg/h  

              Qz  >  Qk 

7.6. Zabezpieczenie podgrzewaczy c.w.u. 
7.6.1. Dobór zaworu bezpieczeństwa 

Dla kaŜdego z podgrzewaczy c.w.u. przyjętych w pkt. 7.1.2.2. przyjęto zgodnie z PN-76/B-02440 

membranowy zawór bezpieczeństwa o następującej charakterystyce: 

- SYR typ2115 
       - średnica króćca przyłączeniowego (wlotowego) d = 20 mm 
       - średnica króćca wlotowego d = 25 mm 
       - ciśnienie otwarcia – nastawa standardowa p = 6.0bar 
       - instalacja – pionowa wejście od dołu 
       Producent/Dystrybutor : Hans Sasserath & CO.KG – HUSTY s.c. Kraków 

Zawory montować na przewodzie wody zimnej bezpośrednio przed podgrzewaczami , powyŜej górnej 

ich krawędzi. Rurę wyrzutową kaŜdego z zaworów sprowadzić nad posadzkę w rejonie usytuowanego tu 

wpustu kanalizacyjnego. 

7.7. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. 
7.7.1. Dobór ciśnieniowych naczyń wyrównawczych 

W celu przejmowania przyrostu objętości wody instalacyjnej podgrzewanej w zastosowanych tu 

podgrzewaczach c.w.u. przewiduje się przed kaŜdym z nich montaŜ przeponowego ciśnieniowego naczynia 

wzbiorczego.  

Pojemność podgrzewacza V=500dm3 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv=6,0bar  

RóŜnica ciśnień pracy zaworu bezpieczeństwa dpA = 20%psv  

Ciśnienie instalacji pe =psv - dpA = 6,0-0,2x6,0 = 4,8bar  

Ciśnienie początkowe za ogranicznikiem ciśnienia – przyjęto pa = 3,5bar  

Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego po = pa - 0,2bar = 3,5 -0,2 = 3,3bar  

Temp. wody zimnej tw=10ºC  
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Temp. wody ciepłej tcwu=70ºC (uwzględniono wygrzew termiczny)  

Rozszerzalność wody dla /w temp. n=2,28 – 0,04 = 2,24%  
Wymagana pojemność naczynia  

Vn = 

1

1
1

1

100

+
++−

+
−

pa

po

pe

pope

Vxn

 = 

15,3

13,3
1

18,4

3,38,4
100

24,2500

+
++−

+
−

x

 = 42,1dm3 

Przyjęto przed kaŜdym z w/w podgrzewczy c.w.u. zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego  

o następującej charakterystyce: 

- typ DT5 60  
- nr kat. 73.09.000 
- pojemność 60dm3 
- max. ciśnienie robocze 10bar 
- max. temperaturowe obciąŜenie membrany 70ºC 
- max. strumień przepływu (z armaturą flowjet Rp 1¼”)  7,2m3/h 
- średnica króćca przyłączeniowego d=32mm  
- ciśnienie wstępne 4,0bar 
- wymiary: 
 - średnica D=409mm 
- wysokość H=766mm  
- waga 15kg  

Producent/Dystrybutor: Reflex Polska Sp. z o.o. Wąbrzeźno Armaturę flowjet kaŜdego z naczyń 

podłączyć do przewodu wody zimnej – zasilanie podgrzewacza c.w.u. za zainstalowanym zaworem 

bezpieczeństwa, patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu. 

7.8 Dobór zaworu trójdrogowego w instalacji c.o. 

Strumień wody grzejnej w obiegu instalacji 

          G = 
20163,1

41680

x
 = 1792dm3/h = 1,79m3/h 

Przyjęto zgodnie z normogramem doboru zaworów trójdrogowych, zawór o następującej charakterystyce: 

       - nr kat. 7071 977 
       - średnica króćców przyłączeniowych d=20mm (do wspawania) 

       - współczynnik Kvs = 6,9 m3/h 

     Osprzęt dodatkowy:  
       zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem (z okablowanymi wtykami)  
       nr kat. 7450 650 złoŜony z:  
         - napędu mieszacza (z przewodem przyłączeniowym o dł. 4m) dla mieszaczy firmy Viessmann  
           DN20 do DN50 ( nie kołnierzowych) 
         - czujnika temperatury wody na zasilaniu (czujnik kontaktowy z przewodem przyłączeniowym  
           o długości 5,8m) 
         - wtyku przyłączeniowego pompy obiegu grzewczego  
Producent/Dystrybutor: Viessmann Sp. z o.o.  Wrocław  
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     Rzeczywisty opór przepływu  

       ∆pt = ∆po x 








Kvs

Vo 2
 = 1,0 x 









9,6

79,1 2 
= 0,067bar = 670mmH2O 

  - prędkość przepływu w króćcach przyłączeniowych  

        w = 










1000
3600

4
DN

xx

xVo

π
2 = 










1000

20
3600

79,14

xx

x

π
2 = 1,58m/s  

Na przewodzie podmiejszającym zaworu zamontować zawór regulacyjny poz. 37 wg pkt 8.0. na którym 

ustawiona będzie strata ciśnienia równa oporom przepływu w obiegu kotłowym tj. ok. 700 mmH2O co 

odpowiada nastawie ok. 7,3. 

7.9. Dobór pomp obiegowych 
7.9.1. Dobór pompy podmieszającej jednostki kotłowej 

Minimalny wymagany przepływ wody w przewodzie podmieszającym jednostki kotłowej: 

       G=
20163,1

2250003.0

x

x
= 2902dm3/h= 2,90m3/h 

Opór obiegu : 
        - opór hydrauliczny kotła                            90 mmH2O 

        - opór rurociągów i armatury w obiegu     485 mmH2O 

                                                    _________________________ 
                                              Razem         ∆p = 575 mmH2O 

Wydajność pompy 

       V = 1,1 x G = 1,1 x 2,90 = 3,19m3/h 
Wysokość podnoszenia pompy  
     H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 0,575 = 0,63mH2O 

Przyjęto pompę obiegową o następującej charakterystyce: 
- typ UPS 32-25 180 

       - wydajność V=3,19m3/h 
       - wydajność podnoszenia H=0,87mH2O 
       - zasilanie 230V/50Hz 
       - moc NII= 40W, Nmax =65W 

       - średnica króćców przyłączeniowych d=32mm (gwintowane) 
- masa 5,1kg 

      - praca : II stopień 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.   62-081 Przeźmierowo Baranowo k/Poznania ul. Klonowa 23 
                                                                       tel (0-61) 650-13-00 

7.9.2. Dobór pompy obiegowej w instalacji c.o.  

Przepływ wody w instalacji 

       G = 
20163.1

46180

x
= 1792dm3/h = 1,79m3/h 
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Opór obiegu : 
        - opór instalacji c.o.                                                 3410 mmH2O 

        - opór filtra skośnego                                                 110 mmH2O 

        - opór zaworu trójdrogowego                                     670 mmH2O 

        - opór kotła                                                                  90 mmH2O 

        - opór rurociągów i armatury w obiegu kotłowni      700 mmH2O 

                                                 
______________________________________

 
                                                                  Razem    ∆p= 4980 mmH2O 

Wydajność pompy  

         V = 1,1 x G = 1,1 x 1,79 = 1,97m3/h 
      Wysokość podnoszenia pompy 
          H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 4,98 = 5,48mH2O 

Przyjęto pompę obiegową o charakterystyce:  
:     - typ MAGNA 32-100 

      - wydajność V=1,97m3/h  
      - wysokość podnoszenia H= 5,48mH2O ,    

      - zasilanie 230V/50Hz 
      - moc Nmin = 10W, Nmax = 180W 

      - Imax = 1,23A 

      - średnica przyłącza rurowego G 2” (gwintowane) 
      - masa 4,4kg 
      - praca – ciśnienie stałe/ 
      - wyposaŜenie dodatkowe pilot R100 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.  Przeźmierowo Baranowo k/Poznania 

7.9.3. Dobór pompy obiegowej – zasilanie nagrzewnicy centrali układu  
           wentylacyjnego nr 2 

Przepływ wody w instalacji  

       G = 
20163,1

22510

x
 = 968dm3/h ≈ 0,97m3/h 

Opór obiegu : 
         - wymagane ciśnienie dyspozycyjne na zasilaniu nagrzewnicy               3800 mmH2O- 

  - opór filtra skośnego                                                                                  180 mmH2O 

         - opór kotła                                                                                                   90 mmH2O 

         - opór instalacji zasilającej                                                                        3050 mmH2O 

        - opór rurociągów i armatury w obiegu kotłowni                                       700 mmH2O 

                                                                          
______________________________________

 
                                                                                                    Razem    ∆p= 7820 mmH2O 

Wydajność pompy  

         V = 1,1 x G = 1,1 x 0,97 = 1,07m3/h 
      Wysokość podnoszenia pompy 
          H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 7,82 = 8,60mH2O 
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Przyjęto pompę obiegową o charakterystyce:  
:     - typ MAGNA 25-100 

      - wydajność V=1,07m3/h  
      - wysokość podnoszenia H= 8,60mH2O ,    

      - zasilanie 230V/50Hz 
      - moc Nmin = 10W, Nmax = 185W 

      - Imax = 1,25A 

      - średnica przyłącza rurowego G 11/4” (gwintowane) 
      - masa 4,22kg 
      - praca – ciśnienie stałe 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.  Przeźmierowo Baranowo k/Poznania 

7.9.4. Dobór pompy obiegowej – zasilanie nagrzewnicy centrali układu  
           wentylacyjnego nr 3 

Przepływ wody w instalacji  

       G = 
20163,1

17590

x
 = 756dm3/h ≈ 0,76m3/h 

Opór obiegu : 
         - wymagane ciśnienie dyspozycyjne na zasilaniu nagrzewnicy               2500 mmH2O- 

  - opór filtra skośnego                                                                                  110 mmH2O 

         - opór kotła                                                                                                   90 mmH2O 

         - opór instalacji zasilającej                                                                       2000 mmH2O 

        - opór rurociągów i armatury w obiegu kotłowni                                       700 mmH2O 

                                                                          
______________________________________

 
                                                                                                    Razem    ∆p= 5400 mmH2O 

Wydajność pompy  

         V = 1,1 x G = 1,1 x 0,76 = 0,84m3/h 
      Wysokość podnoszenia pompy 
          H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 5,40 = 5,94mH2O 

Przyjęto pompę obiegową o charakterystyce:  
:     - typ MAGNA 25-100 

      - wydajność V=1,07m3/h  
      - wysokość podnoszenia H= 5,94mH2O ,    

      - zasilanie 230V/50Hz 
      - moc Nmin = 10W, Nmax = 185W 

      - Imax = 1,25A 

      - średnica przyłącza rurowego G 11/4” (gwintowane) 
      - masa 4,22kg 
      - praca – ciśnienie stałe 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.  Przeźmierowo Baranowo k/Poznania 
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7.9.5. Dobór pompy obiegowej – zasilanie nagrzewnicy centrali układu  
           wentylacyjnego nr 4 

Przepływ wody w instalacji  

       G = 
20163,1

11390

x
 = 490dm3/h = 0,49m3/h 

Opór obiegu : 
         - wymagane ciśnienie dyspozycyjne na zasilaniu nagrzewnicy               1700 mmH2O- 

  - opór filtra skośnego                                                                                  100 mmH2O 

         - opór kotła                                                                                                   90 mmH2O 

         - opór instalacji zasilającej                                                                       3020 mmH2O 

        - opór rurociągów i armatury w obiegu kotłowni                                       700 mmH2O 

                                                                          
______________________________________

 
                                                                                                    Razem    ∆p= 5610 mmH2O 

Wydajność pompy  

         V = 1,1 x G = 1,1 x 0,49 = 0,54m3/h 
      Wysokość podnoszenia pompy 
          H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 5,61 = 6,17mH2O 

Przyjęto pompę obiegową o charakterystyce:  
:     - typ MAGNA 25-100 

      - wydajność V=1,07m3/h  
      - wysokość podnoszenia H= 8,60mH2O ,    

      - zasilanie 230V/50Hz 
      - moc Nmin = 10W, Nmax = 185W 

      - Imax = 1,25A 

      - średnica przyłącza rurowego G 11/4” (gwintowane) 
      - masa 4,22kg 
      - praca – ciśnienie stałe 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.  Przeźmierowo Baranowo k/Poznania 

7.9.6. Dobór pompy obiegowej - zasilanie podgrzewaczy c.w.u. 

Przepływ wody w instalacji  

       G = 
20163,1

95500

x
 = 4106dm3/h ≈ 4,1m3/h 

Opór obiegu : 
         - opór podgrzewacza                                                           1050 mmH2O 

         - opór kotła                                                                              90 mmH2O 

        - opór rurociągów i armatury w obiegu kotłowni                   815 mmH2O 

                                                               
______________________________________

 
                                                                                Razem    ∆p= 1955 mmH2O 
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Wydajność pompy  

         V = 1,1 x G = 1,1 x 4,1 = 4,51m3/h 
      Wysokość podnoszenia pompy 
          H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 1,95 = 2,15mH2O 

Przyjęto pompę obiegową o charakterystyce:  
:     - typ MAGNA 32-60 

      - wydajność V=4,51m3/h  
      - wysokość podnoszenia H= 2,15mH2O ,    

      - zasilanie 230V/50Hz 
      - moc NII = 10W, Nmax = 85W 

      - Imax = 0,6A 

      - średnica przyłącza rurowego G 11/4” (gwintowane) 
      - masa 4,40kg 
      - praca – ciśnienie stałe 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.  Przeźmierowo Baranowo k/Poznania 

7.9.7. Dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

Przepływ wody w instalacji  
                             wariant podstawowy                                       wariant dezynfekcja termiczna 
     straty ciepła            2700W                                                                          2000W  

Gcyrk = 
518,4

7,2

x
= 0,13dm3/s = 470dm3/h                    Gcyrk = 

518,4

2

x
 = 0,096dm3/s = 344dm3/h 

Opór obiegu: 
        opór instalacji wariant podstawowy         opór instalacji wariant dezynfekcja termiczna 

    1200 mmH2O                                                    4800 mmH2O 

Wydajność pompy  

         V = 1,1 x G = 1,1 x 0,47 = 0,52m3/h            V = 1,1 x G = 1,1 x 0,344 = 0,38m3/h 
      Wysokość podnoszenia pompy 
          H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 1,20 = 1,32mH2O      H1 = 1,1 x ∆p = 1,1 x 4,80 = 5,28mH2O   

Przyjęto pompę obiegową o charakterystyce:  
:     - typ MAGNA 32-120FN 

      - wydajność V=0,52/0,38m3/h  
      - wysokość podnoszenia H= 1,32/5,28mH2O,    

       (Hmin=1,5H2O dla pracy przy regulacji AUTOADAPT) 

      - zasilanie 230V/50Hz 
      - moc Nmax = 430W 

      - temp. czynnika tłoczonego 15-95°C 
      - średnica przyłącza rurowego d=32mm (kołnierzowe) 
      - masa 15,0kg 
      Producent : Grundfos Pompy Sp.z o.o.  Przeźmierowo Baranowo k/Poznania 
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7.10 Dobór elementów układu uzdatniania wody do napełniania i uzupełniania  
        zładu instalacji 

Woda słuŜąca do napełniania i uzupełniania niskotemperaturowych instalacji grzewczych winna 

spełniać wymogi PN-93/C-04607. Wynikające z powyŜszej normy wymogi stawiane wodzie do napełniania  

i uzupełniania zładów w omawianych instalacjach grzewczych przedstawiono poniŜej: 

- twardość ogólna ≤ 4.0 mval/dm3 ( < 2.0mmol/dm3) 

       - odczyn pH ≥ 6.5   

Jednocześnie w myśl wytycznych dotyczących jakości wody producenta zastosowanych jednostek 

kotłowych tj. firmy Viessann dla instalacji grzewczych o całkowitej mocy cieplnej 100kW<Q ≤ 350kW : 

- stęŜenie kwaśnego węglanu wapnia [Ca(HCO3)2] w wodzie do napełniania  

        i uzupełniającej ≤ 2,0mol/m3  

- maksymalna dopuszczalnie ilość wody do napełniania i uzupełniania Vmax równa jest trzykrotnej  

         pojemności instalacji. Ta ilość wody obejmuje pierwsze napełnienie i uzupełnienie wody oraz  

         napełnienie ponowne.  

Uwzględniając powyŜsze wytyczne oraz parametry techniczne zastosowanych jednostek kotłowych oraz 

współpracujących z nimi instalacji grzewczych projektuje się zastosowanie stacji uzdatniania wody 

Aquaset 500 której elementami składowymi będą: 

a) filtr mechaniczny 
      - typ I25-50 
      - średnica przyłącza 1” 
      - próg filtracji 50µm 

      - natęŜenie przepływu przy ∆p=0,1bar q=3,5m3/h 
      - temperatura robocza do t=30°C 
b) zmiękczacz wody z sterowaniem objętościowym 

      - objętość Ŝywicy 18dm3 

      - maksymalne natęŜenie przepływu qmax =1,5m3/h 

      - średnie zuŜycie soli na regenerację 3,0kg 
      - średnica przyłącza 1”  
      - zasilanie 230V/50Hz/25W 
      - temperatura wody 4-49°C 

      - wydajność pomiędzy regeneracjami (przy twardości wody 18°dH): 3900 dm3 
      - wymiary :  
              - wysokość 1060mm 
              - szerokość 324mm 
              - głębokość 432mm 
Dystrybutor: Viessmann Sp. z o.o.  Wrocław 
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7.11. Dobór elementów wentylacji 
7.11.1. Dobór wielkości kanału nawiewnego dla pomieszczenia kotłowni 

Powierzchnia otworu nawiewnego i kanału nawiewnego powinna wynosić co najmniej 5cm2 na kaŜdy 
1kW nominalnej mocy cieplnej kotła.  

Zatem :    Fn = 225 x 5 = 1125cm2 

Przewiduje się zastosowanie, wykonanego z blachy stalowej, kanału nawiewnego o wymiarach 

BxH=400x315mm i polu powierzchni przekroju F=1260cm2. Na wlocie do kanału jak i na jego wylocie  
w pomieszczeniu kotłowni zamontować kratkę wentylacyjną typu K1 o wymiarach AxB=315x400mm. 
Szczegóły wykonania kanału wg rys. nr 3. 

7.11.2. Dobór wielkości kanału wywiewnego z pomieszczenia kotłowni 

Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów 
nawiewnych. 

Zatem :   Fw = 0,5 x 225 x 5 = 562,5cm2 

Przewiduje się zastosowanie cylindrycznego wywietrzaka dachowego typu o średnicy d=315mm. Pole 

powierzchni przekroju F=779cm2. Miejsce zabudowy w/w wywietrzaka wg dyspozycji rys. nr 3. 

7.12. Określenie powierzchni okien w pomieszczeniu kotłowni 

Wymagany stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi winien wynosić min. 1:15. 

Powierzchnia podłogi kotłowni Fp=36,85m2 

      Fok = 
15

85,36
=2,46m2 

Przewiduje się zastosowanie dwóch okien o wymiarach kaŜdego z nich HxL=1,5x1,2m. Sumaryczna 

powierzchnia w/w okien wynosi Fokc = 3,6m2. Co najmniej 50% powierzchni w/w okien powinno mieć 

moŜliwość otwierania. 

7.13. Określenie wymaganej, minimalnej kubatury kotłowni 

Maksymalne dopuszczalne obciąŜenie cieplne pomieszczenia kotłowni nie moŜe przekraczać  

qc=4,65 kW/m3 jej kubatury. Minimalna kubatura kotłowni wynosi zatem:  

Vmin = 
65,4

225
= 48,39m3 

Kubatura projektowanej kotłowni : 

      Vkproj = 36,85 x 3,89 = 143,35m3 

Rzeczywiste obciąŜenie cieplne  

       qcrz = 
35,143

225
=  1,57kW/m3 < qc = 4,65kW/m3 
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7.14. Dobór przewodu kominowego 

Zgodnie z nomogramem doboru kominów, projektuje się dla przyjętej jednostki kotłowej zastosować 

zewnętrzny, izolowany termicznie blok kominowy o średnicy d=250mm.  

Wymiary bloku kominowego: 

- długość czopucha Lcz=2,23m,  

- wysokość czynna kominowego Hcz=10,11m  

Schemat montaŜowy przewodu kominowego przedstawiono na rys. nr 4.  

Zestawienie elementów podano w pkt. 10.0. 

8.0. Zestawienie elementów instalacji kotłowej  
 

Nr 
poz. 

Nazwa elementu Ilość 
 

Producent 
Dystrybutor 

Uwagi 
 

1 2 3 4 5 
 
 
1 

Kocioł stalowy, trójciągowy, wodny Vitoplex 300 
typ TX3 Q=225kW z regulatorem Vitotronic 300 

typ GW2 nr kat. TX 30149  
+ zestaw dźwiękochłonnych stóp nr kat 7205721 

 
1kpl 

 
Viessmann Sp. z o.o. 

Wrocław  
ul. Karkonoska 56 

zasilanie  
230V/50Hz 

osprzęt 
dodatkowy  

wg rys. nr  4 

 
2 

 
Palnik gazowy wentylatorowy  

model RS 28/M typ 824T1 

 
1kpl 

Riello Palniki Sp. z o.o. 
Wrocław  

ul. H. Kamieńskiego 201-219 

zasilanie  
230V/50Hz 

osprzęt 
dodatkowy  
wg pkt. 7.3  

3 Pionowy podgrzewacz pojemnościowy  

Vitocell 100-V typ CVA o pojemności V=500dm3 
nr kat. Z002 576 

 
2szt 

Viessmann Sp. z o.o. 
Wrocław  

 

 

4 Pompa obiegowa typu UPS 32-25 180 1szt Grundfos Pompy Sp. z o.o. 
Przeźmierowo Baranowo 

k/Poznania ul. Klonowa 23 

zasilanie  
230V/50Hz  
Nmax=65W 

 
5 

 
Pompa obiegowa typu MAGNA 32-100 

 
1szt 

 
Grundfos Pompy Sp. z o.o. 
Przeźmierowo Baranowo 

k/Poznania ul. Klonowa 23 

zasilanie  
230V/50Hz  

Nmax=180W 

wyposaŜenie 
dodatkowe  

wg pkt. 7.9.2 

6 Pompa obiegowa typu MAGNA 25-100 3szt Grundfos Pompy Sp. z o.o. 
Przeźmierowo Baranowo 

k/Poznania ul. Klonowa 23 

zasilanie  
230V/50Hz  

Nmax=185W 

7 Pompa obiegowa typu MAGNA 32-60 1szt Grundfos Pompy Sp. z o.o. 
Przeźmierowo Baranowo 

k/Poznania ul. Klonowa 23 

zasilanie  
230V/50Hz  
Nmax=85W 

8 Pompa obiegowa typu MAGNA 32-120FN 1szt Grundfos Pompy Sp. z o.o. 
Przeźmierowo Baranowo 

k/Poznania ul. Klonowa 23 

zasilanie  
230V/50Hz  

Nmax=430W 

9 Przeponowe naczynie wzbiorcze 
typu N200/6 

1szt Reflex Polska Sp. z o.o. 
Wąbrzeźno  

ul. Mikołaja z Ryńska 38 

 

10 Zawór trójdrogowy dn=20mm 
kołnierzowy nr kat. 7071 977 

1szt Viessmann Sp. z o.o. 
Wrocław  

osprzęt 
dodatkowy  
wg pkt. 7.8 
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1 2 3 4 5 
11 Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR  

typ 1915 dn=32mm, pr=2,5bar 
 

1szt 
Hans Sasserath & CO. KG  

– HUSTY s.c. 
Kraków ul. Rzepakowa 5e 

 

12 Ogranicznik stanu wody  
SYR typ 933.1 

1szt Hans Sasserath & CO. KG  
– HUSTY s.c. Kraków 

zasilanie 
230V/50Hz 

13 Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR  
typ 2115 dn=20mm, pr=6,0bar 

2szt Hans Sasserath & CO. KG  
– HUSTY s.c. Kraków 

 

14 Przeponowe naczynie wzbiorcze  
typ DT5 60 z armaturą przepływową flowjet Rp 1¼” 

2szt Reflex Polska Sp. z o.o 
Wąbrzeźno 

 

15 Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM BIS 50 1szt Pomex Sp. z o.o. Wąbrzeźno 
ul. Mikołaja Ryńska 38 

 

16 Separator powietrza Flamcovent 80F + osłona 
izolacyjna Flamcovent Isoplus 

1kpl Flamco Polska Sp. z o.o. 
Poznań  

ul. Szarych Szeregów 23 

 

17 Przepustnica typu URANIE dn=80mm  
nr kat. 149G010928 

5szt Danfoss Sp. z o.o.  
Grodzisk Mazowiecki  

ul. Chrzanowska 5 

 

18 Kurek kulowy do wody, gwintowany  
dn=15mm art. 140 

5szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

19 Kurek kulowy do wody, gwintowany  
dn=20mm art. 140 

6szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

20 Kurek kulowy do wody, gwintowany  
dn=25mm art. 140 

16szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

21 Kurek kulowy do wody, gwintowany  
dn=32mm art. 140 

11szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

22 Kurek kulowy do wody, gwintowany 
 dn=40mm art. 140 

8szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

23 Kurek kulowy do wody, gwintowany  
dn=50mm art. 140 

7szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

24 Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką  
do węŜa dn=20mm  

1szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

25 Zawór zwrotny gwintowany dn=20mm art. 5 1szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

26 Zawór zwrotny gwintowany dn=25mm art. 5 4szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

27 Zawór zwrotny gwintowany dn=32mm art. 5 3szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

28 Zawór zwrotny gwintowany dn=40mm art. 5 2szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

29 Zawór zwrotny gwintowany dn=50mm art. 5 1szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

30 Zawór zwrotny antyskaŜeniowy  
typ EA251 dn=32mm 

1szt Danfoss Sp. z o.o.  
Grodzisk Mazowiecki 

 

31 Zawór zwrotny antyskaŜeniowy  
typ CA 296 dn=20mm 

1szt Danfoss Sp. z o.o.  
Grodzisk Mazowiecki 

 

32 Rozdzielacz dwudzielny AxB=100x160mm 
Lc=2,1m 

1kpl wykonanie warsztatowe  

33 Automat uzupełniający typ Control P 1kpl Reflex Polska Sp. z o.o 
Wąbrzeźno 

zasilanie 
230V/50Hz 
N=350W 

34 Złącze samoodcinające reflex-SU 1” 1szt Reflex Polska Sp. z o.o 
Wąbrzeźno 
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1 2 3 4 5 
35 Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 1szt Viessmann Sp. z o.o. 

Wrocław 
zasilanie 

230V/50Hz 
N=25W 

36 Filtr osadnikowy samoczyszczący „Arion” GW/GW 
art. 295 dn=40mm 

1szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

37 Zawór regulacyjny ze wskaźnikiem przepływu  
typ AV23 SETTER Bypass dn=25mm 

nr kat. 223.1451.000 

2szt Envirotech Sp. z o.o. 
Poznań 2 

ul. Jana Kochanowskiego 7 

zakres 
pomiarowy 

10-40dm3/min 

38 Filtr skośny do wody dn=20mm art. 50 1szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

39 Filtr skośny do wody dn=25mm art. 50 2szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

40 Filtr skośny do wody dn=40mm art. 50 1szt Lechar Warszawa  
ul. Szyszkowa 28 

 

41 Zbiorniczki odpowietrzające poziome typ A 

nieprzepływowe V=4,3dm3 

2szt wykonanie warsztatowe  
wg PN-91/B-02420 

 

42 Odpowietrznik automatyczny instalacji grzewczych 
Flexvent Super dn=15mm + zawór odcinający 

3kpl Flamco Polska Sp. z o.o. 
Poznań 

 

43 Termomanometr typ TM80(0-150ºC)/(0-0,6)MPa-
M18x1 z króćcem tylnym  

i złączem stopowym M18x1/G1/2” 

12kpl Kujawska F-ka Termometrów  
i Manometrów 

Włocławek ul. Łęgska 29/35 

 

44 Manometr typ M63-T(0-0,6)MPa-1,6  
+ kurek manometryczny G1/2” 

11kpl Kujawska F-ka Termometrów  
i Manometrów 

Włocławek 

 

45 Manometr typ M100-R(0-0,6)MPa-2,5  
+ kurek manometryczny G1/2” 

1kpl Kujawska F-ka Termometrów  
i Manometrów 

Włocławek 

 

 
9.0. Zestawienie elementów instalacji wentylacji kotłowni  
 

Nr 
poz. 

Nazwa elementu Ilość 
szt. 

Długość 
mm 

wymiary 
mm 

Uwagi 
norma  

producent 
1 2 3 4 5 6 

Instalacja nawiewna  
 
1N-1 

 
Kratka wentylacyjna typ K1 

 
2 

  
AxB= 

315x400 

INSTAL 
Warszawa S.A.  

04-393 Warszawa  
ul. Siennicka 29  

tel. (022) 810-44-86 

1N-2 Kanał wentylacyjny typ A 1 ≈420 400x300  

1N-3 Kolano wentylacyjne typ A 1 r=100 300x400  

1N-4 Kanał wentylacyjny typ A 
z odejściem 

1 1600 300x400 
odejście 
300x400 

 

Instalacja wywiewna 
1W-1 Podstawa dachowa typ B/I 1  d=315 INSTAL 

Warszawa S.A. 

1W-2 Cylindryczny wywietrzak  
dachowy typ A 

1   
d=315 

INSTAL 
Warszawa S.A. 
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10.0. Zestawienie elementów instalacji spalinowej 
 

Nr 
poz. 

Nazwa elementu ilość 
szt. 

Wymiary 
mm 

Uwagi Producent 

1 2 3 4 5 6 
 

K-1 
 

Redukcja  RDMKD 
 
1 

 
dw=200 
dn=250 

 
L=235mm 

 

MK-Systemy kominowe 
śary  

ul.Wiśniowa 24 
tel.(0-68)374-24-95 

K-2 Kolano 90°z drzwiczkami 
BGT90 + DR 

1 dn=250 A=445 
∝=90° 

MK-Systemy kominowe 

K-3 Rura RT 5 dn=250 L=500mm MK-Systemy kominowe 

K-4 Rura z króćcem pomiarowym 
RTM 

1 dn=250 L=250 MK-Systemy kominowe 

K-5 Kolano 30° BGT 30 1 dn=250 A=190 
∝=30° 

MK-Systemy kominowe 

 
K-6 

 
Trójnik AFT45 

 
1 

 
dn=250 

A=820 
B=564 
C=504 
∝=45° 

MK-Systemy kominowe 

K-7 Wyczystka z regulatorem ciągu 
PZT 

1 dn=250 A=570 MK-Systemy kominowe 

K-8 Rura RT 8 dn=250 L=1000 MK-Systemy kominowe 

K-9 Zakończenie ustnikowe MAT 1 dn=250 A=270 MK-Systemy kominowe 

K-10 Wyczystka POT 1 dn=250 A=570 MK-Systemy kominowe 

K-11 Płytka kotwowa z 
odkraplaczem KFT 

1 dn=250 A=360 MK-Systemy kominowe 

K-12 Obejma rury KBT 14 dn=250  MK-Systemy kominowe 

K-13 Obejma trójnika OBTR 1 dn=250  MK-Systemy kominowe 

K-14 Obejma wzmocniona KBS 6 dn=250  MK-Systemy kominowe 

K-15 Obejma konstrukcyjna 
przestawna WHT 

3 dn=250 wyk. 2 MK-Systemy kominowe 

K-16 Przepust dachowy DDT15 1 dn=250  MK-Systemy kominowe 

K-17 Kołnierz przeciwdeszczowy 
RKT 

1 dn=250  MK-Systemy kominowe 

K-18 Neutralizator skroplin NKS10 1 A=350 
B=180 

 MK-Systemy kominowe 
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