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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni i instalacji 

ciepłej wody w adaptowanym na świetlicę wiejską budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Łączanach gm. Wierzbica na działce o numerze geodezyjnym 708 i 709. W budynku 

znajdują się pomieszczenia świetlicy wiejskiej, garaż OSP i Ośrodek Zdrowia. 

Zakres projektu instalacji c.o. obejmuje: obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń, 

dobór grzejników, rur, zaworów odcinających oraz zaprojektowanie regulacji instalacji 

zaworami termostatycznymi.  

Zakres projektu kotłowni obejmuje obliczenie, dobranie urządzeń i armatury dla kotłowni 

gazowej na propan, produkującej czynnik grzewczy na cele centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej w w/w budynku. W kotłowni zaprojektowano również uzdatnianie wody 

i uzupełnianie zładu. Układ technologiczny kotłowni opracowano w oparciu o urządzenia 

firmy Buderus, Wilo, Reflex i armaturę Oventropa, Valvex i inne . 

Zakres projektu wewnętrznej instalacji ciepłej wody ciepłej obejmuje doprowadzenie cwu z 

projektowanej kotłowni do istniejących i projektowanych przyborów sanitarnych w części 

budynku przeznaczonej na świetlicę , garaż OSP i Ośrodek Zdrowia.  

Podstawa opracowania. 
- Umowa z inwestorem – Gminą Wierzbica z dnia 02.02.2011. 

- Inwentaryzacja budowlana budynku OSP dla potrzeb projektowania opracowana przez 

autora niniejszego opracowania i mgr inż. Barbarę Szczepaniak. 

- Mapa do celów projektowych aktualna w granicach lokalizacji. 

-  Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura przedmiotu. 

- Założenia i wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora. 

-  Wizja lokalna. 

- Decyzja nr 1/2011 lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.05.20011 r. 

- Katalogi i dane techniczne producentów urządzeń. 

1.2. Podstawowe normy i przepisy związane z opracowaniem. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  z 2003 r Nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 

15 czerwca 2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wyd. przez COBRTI 

INSTAL 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 

2000. 

- PN-B-02431-1,1999, Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. Wymagania. 

- Normy i katalogi producentów 

Obliczenia wykonano w oparciu o normy: 

PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła”, 

PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”,  

PN-94/B-03406 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 

m3”, 

PN-B-02025 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków 

mieszkalnych”. 

PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego”. 

PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”, 

PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 

1.3. Określenie parametrów instalacji centralnego ogrzewania  
Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien przyjęto wg danych producentów stolarki 

okiennej, drzwi zewnętrznych przyjęto wg norm.   

Temperaturę zewnętrzną oraz temperatury wewnętrzne pomieszczeń w zależności od ich 

przeznaczenia przyjęto zgodnie z normami. 

Współczynnik U dla ścian zewnętrznych wynosi 0,352 W/m2K, 0.358 W/m2K, 0.376 W/m2K 

dla stropu nad ostatnią kondygnacją 0,238 W/m2K, 0,245 W/m2K. 

Wskaźnik cieplny budynku wynosi 23.322 W/m3. 

Zapotrzebowanie ciepła na c.o. wynosi – Qco = 50.2 kW. Deklarowana moc odbiorników 

wynosi – Q = 39.9 kW. Zapotrzebowanie ciepła na cwu wynosi 24 kW. Rezerwa ciepła 

wynosi 22,6 kW. 

Źródłem ciepła będzie projektowany kocioł wiszący, kondensacyjny na propan. 

Zaprojektowano dwa niezależnie sterowane obiegi grzewcze. Obieg I - to instalacja 

centralnego ogrzewania w części świetlicy i garażu OSP (źródło „B” ), obieg II – to instalacja 

centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia (źródło „A”). 
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Czynnikiem grzejnym dla projektowanej instalacji jest woda o parametrach 80/60°C. 

Współczynniki przenikania ciepła i zapotrzebowanie ciepła obliczono za pomocą  programu 

komputerowego OZC firmy InstalSoft. Zestawienie współczynników przenikania ciepła 

przegród budynku znajduje się w części obliczeniowej opisu. 

Obliczenia hydrauliczne wewnętrznej instalacji c.o. wykonano komputerowo przy użyciu 

programu Instal-therm. firmy InstalSoft .  

2. Opis projektowanej instalacji 

2.1. Lokalizacja kotłowni 
Pomieszczenie kotłowni stanowi wydzielone pomieszczenie w parterze budynku. Kotłownia 

posiadać będzie wejście z zewnątrz. 

2.2. Klasyfikacja pomieszczenia kotłowni i warunki p-poż. 
Projektowana kotłownia stanowi wydzieloną strefę pożarową. Pomieszczenie kotłowni 

wykonane będzie z materiałów o odporności ogniowej co najmniej 60  minut z wyjątkiem 

drzwi zewnętrznych, które będą posiadać odporność 30 minutową. Instalację elektryczną w 

kotłowni wykonać w oprawach hermetycznych z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym 

oraz głównym wyłącznikiem prądu na zewnątrz pomieszczenia. Kotłownię wyposażyć w 

podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnicę proszkową 6 kg. 

2.3. Charakterystyka kotłowni i instalacji c.o.  
Jako źródło ciepła dla instalacji grzewczych dobrano kondensacyjny kocioł gazowy Logamax 

plus GB 162 o mocy 100 kW, firmy Buderus na gaz propan oraz dla potrzeb ciepłej wody 

podgrzewacz pojemnościowy Logalux SU 200W. Kocioł wyposażony  jest w palnik 

modulowany w zakresie 19 do 100%. Dopuszcza się montaż kotła innego producenta pod 

warunkiem zachowania parametrów pracy urządzenia. 

Kotłownia produkować będzie czynnik grzewczy - wodę o obliczeniowych  parametrach 

80/60°. 

Obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania utrzymują pompy obiegowe 

Wilo typu Stratos. W instalacji ciepłej wody – Wilo Star-Z i Star-RS. W instalacji nie 

zaprojektowano pomp rezerwowych w  celu ogranicznia kosztów inwestycji a także  z powodu 

powszechnej dostępności tego artykułu na rynku.  Wszystkie pompy dobrano jako 

pojedyńcze.  

Kocioł sterowany będzie w zależności od temperatury zewnętrznej poprzez sterownik 

regulacyjny R4121, sterujący I obiegiem c.o. i obiegiem ciepłej wody. Moduł FM442 o który 

rozszerzono sterownik pozwala na sterownie II obiegiem c.o..  

Urządzeniami zabezpieczającymi instalację przed wzrostem ciśnienia są: naczynie wzbiorcze 

przeponowe Reflex, rura wzbiorcza i zawory bezpieczeństwa. 
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Uzdatnianie wody zaprojektowano ze  stacji uzdatniania firmy Ekoidea. Uzupełnianie ubytków 

wody odbywać się będzie poprzez otwarcie zaworu do napełniania instalacji. Ponieważ 

instalacja została zaprojektowana jako zamknięta to przy prawidłowej eksploatacji nie powinny 

występować w niej ubytki wody i uzupełnianie jej powinno mieć miejsce sporadycznie. 

Projektuje się wyposażenie kotłowni w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej  

typu GX firmy CAZEX. 

Instalację c.o. zaprojektowano jako wodną, pompową, dwururową z rozdziałem dolnym o 

parametrach 80/60 °C.  

Zaprojektowano również licznik ciepła na instalacji II obiegu c.o.  tzn Ośrodka Zdrowia. 

2.4. Charakterystyka instalacji wod-kan. i cwu. 
Instalację ciepłej wody wraz z cyrkulacją zaprojektowano do istniejących i projektowanych  

umywalek i zlewozmywaków. Zaprojektowano oddzielną instalację ciepłej wody do umywalek 

w Ośrodku Zdrowia. Instalacja ta została opomiarowana w kotłowni. Zaprojektowano również 

doprowadzenie zimnej wody do WC i umywalki w nowym sanitariacie dla personelu Ośrodka 

Zdrowia, powstałym na skutek przeniesienia, w celu wygospodarowania pomieszczenia na 

kotłownię. Zimną wodę należy również doprowadzić do umywalki w kotłowni i garażu. Należy 

wykonać również podłączenie miski ustępowej i umywalki w/w sanitariatu, umywalki w 

kotłowni i garażu do istniejącej kanalizacji sanitarnej (pion nr 1 i pion kan.-san. w garażu). W 

gabinetach zabiegowych Ośrodka Zdrowia zaprojektowano przy umywalkach baterie 

umywalkowe lekarskie. 

2.5.  Wentylacja kotłowni i odprowadzenie spalin. 
Wentylacja  kotłowni odbywać się będzie poprzez projektowany komin wentylacji 

grawitacyjnej wywiewnej o średnicy 180 mm i otwór nawiewno-wywiewny 20 x 30 cm 

usytuowany w poziomie podłogi. Otwór należy osłonić siatką ochronną o wymiarach oczek 10 

x 10 mm. Komin wentylacyjny zaprojektowano z elementów MKD180. Przejście komina przez 

płyty stropowe za pomocą redukcji MKD/MKS. Miejsca przejść zaizolować wełną mineralną. 

Zestawienie elementów komina w części obliczeniowej projektu. 

Spaliny z kotła GB 162/100 odprowadzane będą na zewnątrz kotłowni przewodem 

spalinowym koncentrycznym φ110/160. 

Dobrano komin koncentryczny (bez poboru powietrza do spalania z kotłowni)TWIN 110/160. 

Wysokość efektywna komina wynosi 9,0 m, wysokość od poziomu terenu wynosi 12,25 m. 

Poziomy przewód łączący kocioł z kominem należy ułożyć ze spadkiem do  kotła w celu 

odprowadzenia kondensatu przez kocioł. 

 Zestawienie elementów komina w części obliczeniowej projektu. 

Kocioł wraz z pompową grupą przyłączeniową należy zamontować na wysokości 1,2 m od 

poziomu podłogi w kotłowni.  
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Przed odbiorem technicznym instalacji należy uzyskać protokół kominiarski o prawidłowym 

podłączeniu i funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 

2.6. Rurociągi c.o. i cwu 
Przewody instalacji w kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu, przewodowych wg 

PN-73/H-74219. Dla średnic do 65 mm, rury instalacyjne średnie wg PN-74/H-74200. Zmianę 

kierunku rur wykonywać stosując kolana spawane (2 szwy R/D=2) i kolana gładkie. Rury 

łączyć spawaniem a  przy armaturze na gwint. Przewody w kotłowni prowadzić po wierzchu 

ścian. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur cienkościennych, 

wykonanych z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku 

(KAN-therm Steel),  przewody ciepłej wody z rur ze stali nierdzewnej (KAN-therm Inox).   

Przewody mocować na podporach systemowych, umożliwiających wydłużenia termiczne 

rurociągów. Połączenia rurociągów poprzez zaprasowywanie złącz. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranność i dokładność wykonania instalacji.  

Kompensację wydłużeń cieplnych uwzględniono przez odpowiednie prowadzenie przewodów 

/samokompensacja/. 

Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne i stropy należy wykonać w tulejach 

ochronnych z tworzywa sztucznego, umożliwiających swobodne ruchy termiczne przewodów.  

Przewody centralnego ogrzewania prowadzić po wierzchu ścian z wyjątkiem pomieszczenia 

nr 106, gdzie należy prowadzić je w podłodze w warstwie styropianu. 

Przewody wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji prowadzić w bruzdach ściennych. 

2.7. Grzejniki 
Zaprojektowano grzejniki płytowe Rettig Purmo Compact –zasilane tradycyjnie i Rettig Purmo 

Ventil Compact podłączenie od dołu grzejnika oraz w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia 

grzejniki Rettig Purmo Hygiene.  Przyłączenie grzejnika Rettig Purmo Ventil Compact do 

instalacji poprzez przyłącze grzejnikowe RLV KS firmy Danfoss. Grzejnik  Ventil Compact 

wyposażony jest we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Wielkości 

grzejników dobrano w zależności od zapotrzebowania ciepła poszczególnych pomieszczeń i 

opisano je na rysunkach. Grzejniki posiadają zawory odpowietrzające. 

2.8. Armatura 
Armaturę zaporową, zabezpieczającą i regulacyjną w kotłowni dobrano wg katalogu firmy 

Oventrop, Valvex, SYR, Honeywell, Danfoss. Wykaz armatury w załączniku nr 1. Armaturę 

kontrolno pomiarową stanowią manometry tarczowe i termometry rtęciowe. 

Do regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania dobrano armaturę firmy Danfoss. 
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  Przy grzejnikach zaprojektowano głowice termostatyczne cieczowe RAW i do wkładek 

zaworowych RAW-K  firmy Danfoss.  Przy grzejnikach na klatkach schodowych 

zaprojektowano głowice wzmocnione RA 2920. 

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zawory 

odpowietrzające.  

2.9. Izolacja termiczna. 
Izolację termiczną rurociągów w  kotłowni wykonać otuliną Termorock lub ThermaPur lub 

innego rodzaju o równorzędnych właściwościach izolacyjnych. Grubość izolacji  dla zasilania 

40 mm, dla powrotu 30 mm 

Rurociągi centralnego ogrzewania (poziomy) prowadzone w garażu należy zaizolować  (wg. 

PN-B-02421:2000) termicznie wełną mineralną pod płaszczem z folii PCV (np. Termorock) o 

grubości  40 mm. Przewody c.o. prowadzone w podłodze (pomieszczenie 106) prowadzić w 

izolacji ThermaCompact IS grugości 6 mm. 

Przewody wody ciepłej, cyrkulacji i zimnej ułożone w bruzdach ściennych prowadzić w 

izolacji ThermaCompact IS grugości 6 mm. 

2.10. Próby ciśnieniowe i regulacja hydrauliczna. 
Przewody instalacji należy poddać próbie ciśnieniowej. Zmontowaną instalację należy 

przepłukać trzykrotnie wodą. Czynności te wykonać przy maksymalnym otwarciu zaworów 

grzejnikowych. Instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno – 0,9 MPa. Po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku wykonać próbę ciśnieniową na gorąco.  

Regulację hydrauliczną przepływów czynnika grzewczego należy wykonać po zakończeniu 

montażu, płukaniu i próbie szczelności. Regulację wykonać po wstępnym rozruchu systemu 

(ok. 72 godz. pracy) wg. nastaw na rozwinięciu instalacji c.o. 

Rozruch kotłowni wg. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta i dostawcy kotłów. 

3. Wytyczne montażu dla instalacji c.o. 

3.1. Wytyczne ogólne. 
Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie 

Polski muszą takie dopuszczenia posiadać. 

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponad to: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 

wykonania i odbioru technicznego. 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 



  tel./fax (048)3601445 
   26-600 RADOM, ul.Przechodnia 7/1    e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com 

 
Strona 9 z 14 

 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

3.2. Wykonawstwo instalacji. 
 Montaż i instalacja kotła c.o. zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 

Miejsca przebić i faktycznego przebiegu rur dostosować do istniejących warunków. Należy 

unikać kolizji z innymi przewodami instalacyjnymi i zachować minimalne odległości od nich. 

Wszystkie rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przez oczyszczenie do II-

ego stopnia czystości i pomalować zestawem farb antykorozyjnych. 

3.3. Wymagania BHP i sanitarne kotłowni. 
Cała instalacja kotłowni zaprojektowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi: 

- zabezpieczenia obiegu kotłowego 

- wysokości i szerokości przejść i dostępu do armatury i urządzeń (drzwi do kotłowni - 

konstrukcja niepalna, odporność ogniowa 30 minut i mają się otwierać na zewnątrz 

pomieszczenia, być  bezklamkowe i łatwe do otwarcia. 

- wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia kotłowni 

- izolacji gorących przewodów wodnych i spalinowych 

- zachowania bezpiecznych odległości usytuowania kotła w pomieszczeniu kotłowni. 

3.4. Obsługa kotłowni.  
Kotłownia pracować będzie w pełnej automatyce i nie wymaga stałej obsługi. Wymagana 

jest obsługa obchodowa, której może dokonywać przeszkolony pracownik. Szczegółowe 

czynności związane z obsługą i dozorem kotła powinna zawierać instrukcja obsługi kotłowni 

wykonana w oparciu o niniejszy projekt oraz dokumentację techniczno-ruchową urządzeń 

dostarczoną przez wytwórców. Na zewnątrz kotłowni znajdować się będzie główny wyłącznik 

zasilenia elektrycznego. Przez pomieszczenie kotłowni nie mogą być prowadzone przewody 

elektryczne nie związane kotłownią.  

4. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 6 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” i Zeszyt 7 „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 

W okresie grzewczym nie należy zasłaniać głowic termostatycznych zamontowanych przy 

grzejnikach. 

Ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z budowy studni schładzającej w kotłowni. 

Wodę ze zładu należy , w przypadku konieczności, spuścić do wiader a następnie przelać 

do istniejących urządzeń  kanalizacyjnych w kotłowni. 
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    OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 

1.Bilans ciepła. 
Centralne ogrzewanie. 
Zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania budynku 

wynosi wg projektu instalacji c.o.: 

- część przeznaczona na świetlicę 

Qco
I = 37,4 kW  

- Ośrodek Zdrowia 

Qco
II = 12,8 kW  

Rezerwa ciepła na ogrzewanie budynku mleczarni wynosi: 

Qco.ml. = 10,2 kW  

Rezerwa ciepła na ogrzewanie budynku sklepu wynosi: 

Qco.skl. = 12,6 kW  

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody dla ośrodka Zdrowia i świetlicy  

wynosi : 

Qcwu = 24 kW 

Łączne zapotrzebowanie ciepła wynosi: 

Qco = 37,4+12,8+10,2+12,6+24=97 kW 

W kotłowni zaprojektowano dwa obiegi c.o. (Ośrodek Zdrowia i pomieszczenia 

świetlicy ) 

Qco
I = 37,4 kW 

Qco
II = 12,8 kW  

2.Dobór jednostek kotłowych. 
Dla pokrycia w/w zapotrzebowania na ciepło dobrano kocioł kondensacyjny, wiszący 

Logamax plus GB 162 o mocy 100 kW  firmy Buderus na gaz płynny propan, z 

pogodowym sterownikiem temperatury c.o. i regulowaniem temperatury cwu. 

Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi i ciepłą wodą poprzez sterownik R4121 z 

modułem FM442. 

Dla przygotowania ciepłej wody dobrano podgrzewacz pojemnościowy Logalux 

SU200W firmy Buderus . Pojemność zasobnika wynosi 200 l. 
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3. Określenie wielkości pomieszczenia kotłowni 
Zgodnie z Dz.U. nr 15 kubatura kotłowni winna wynosić: 

V=Q/4,65=100/4,6=21,5 m3 

Projektowana kotłownia posiada kubaturę V=9,94*3.3=32,8 m3 

32,8 > 21,5 warunek spełniony 

4. Zabezpieczenie kotłów i instalacji przed wzrostem ciśnienia: 
Dobór naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 

Pojemność wodna kotła GB 162 100 kW  -  5 dm3 

Pojemność wodna zasobnika cwu SU 200W  - 4,5 dm3 

Pojemność zładu instalacji c.o. : I obieg  - 203,8 dm3 

              II obieg – 86,7 dm3 

Pojemność instalacji w kotłowni – 25 dm3 

Pojemność całkowita instalacji wynosi 326 dm3, tz/tp = 80/60°C 

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym 

P ≥ pst + 0,2 = 0,7+0,2=0,9 bar 

Minimalna użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego 

Vu=V*ρ*Δμ=0,326*999,7*0,0287=9,5 dm3 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym pmax=3 bary 

Minimalna pojemność całkowita naczynia wynosi: 

Vn=9,5*(3+1)/(3-0,9)=18 dm3 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną wynosi: 

VUR=9,5+0,326*1*10=12,8 dm3 

Ciśnienie wstępne pracy  instalacji: 

PR={3+1/1+9,5/12,8*[(3+1)/(3-0,9)-1]}-1=1,21 bar 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego 

VnR=12,8*(3+1)/(3-1,21)=28,6 dm3 

Dobrano  naczynie przeponowe reflex  35N, pr=3 bary, ciśnienie wstępne w 

naczyniu1,0 bara. 

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej 

d=0.7√Vu=0.7√9,5 = 2,15 mm 

Przyjęto d=20mm.  

Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla kotła 

Przepływ masowy wody przez kocioł G=100*860/20=4300 kg/h 
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Wielkość zaworu bezpieczeństwa obliczono ze wzoru: 

A=m/5,03*αc(ρ1- ρ2)*ρ 

A= 4300/5,03x0,28(0,3-0,0)*999,7 = 10 mm2 

Dobrano zawór bezpieczeństwa typ 1915 SYR φ20. Ciśnienie zadziałania 3 bary. 

5. Komin  
Dobrano komin koncentryczny (bez poboru powietrza do spalania z kotłowni)TWIN 

110/160. Wysokość efektywna komina wynosi 9,0 m, wysokość od poziomu terenu 

wynosi 12,25 m. 
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMINA KONCENTRYCZNEGO KOTŁA 

Opis elementu Oznaczenie Ilość 

Złączka króćca kotła z otworem pomiarowym TWIN 33/110/160 1 

Trójnik rewizyjny 90° TWIN 15/110/160 1 

Element pomiarowy TWIN 28/110/160 1 

Rura dł. 500 mm TWIN 03/110/160 2 

Rura teleskopowa (250 – 480 mm) TWIN 29/110/160 1 

Kolano z podporą 87° + konstrukcja wsporcza TWIN 57/110/160 1 

Rura dł. 1000 mm TWIN 02/110/160 8 

Przejście przez dach 26 - 35°(dobrać po sprawdzeniu 

spadku dachu w naturze) 

TWIN 39/110/160 
1 

Rura dł. 750 mm z zakończeniem pionowym TWIN 26A´/110/160 10 

Obejma do mocowania (wspornik ścienny) TWIN 21/110/160 5 

Uszczeleki  ALBI 26  15 

 

6. Dobór pomp. 
6.1. Pompa obiegowa I obiego c.o .(świetlica) 
Wydajność pompy obiegowej c.o . wynosi 

Vco=37379/1.163x(80-60)= 1607 kG/h = 1,7 m3/h 

Wysokość podnoszenia pompy  wynosi: 

Hdinst.co. = 11,9 kPa 

H = Hdinst.co + HK + Hik  m H2O 

H = 1,2+0,5+1,0= 2,8  m H2O 

 

Dobrano pompę Wilo Stratos ECO 30/1-5 , pobór mocy 59 W, 1~230V (załącznik nr 

2/1). 
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6.2. Pompa obiegowa II obiego c.o .(Ośrodek Zdrowia) 
Wydajność pompy obiegowej c.o . wynosi 

Vco=12831/1.163x(80-60)= 552 kG/h = 0,571 m3/h 

Wysokość podnoszenia pompy  wynosi: 

Hdinst.co. = 11,3 kPa 

H = Hdinst.co + HK + Hik + HLC   m H2O 

H = 1,2+0,5+1,0 + 2,3 = 5,0  m H2O 

Dobrano pompę Wilo Stratos PICO 25/1-6 , pobór mocy 40 W, 1~230V (załącznik nr 

2/2/1 i 2/2/2). 

6.3. Pompa obiegowa kocioł – podgrzewacz ciepłej wody. 
Wydajność pompy obiegowej wynosi 

Vco=27500/1.163x(80-60)= 1182,3 kG/h = 1,2 m3/h 

- opory przepływu przez kocioł – 0,5 m H2O 

- opór wymiennika – 190 mbar = 1,94 m H2O 

- opór instalacji – 1,0 m H2O 

Wysokość podnoszenia pompy wynosi: 

H=3,4 m H2O 

Dobrano pompę Wilo Star-RS 30/6 1~230V, pobór mocy 85 W, (załącznik 2/3/1 i 

2/3/2). 

6.4. Pompa cyrkulacyjna cwu . 
Wydajność pompy cyrkulacyjnej wynosi: 

Vcyrk. = 0,6 m3/h 

Wysokość podnoszenia pompy  wynosi: 

H = 2,5 m H2O 

Dobrano pompę Wilo Star-Z 20/7, pobór mocy 0,146 kW, 1~230V  (załącznik nr 2/4/1 

i 2/4/2). 

7. Wentylacja w kotłowni 
Powierzchnia otworów nawiewnych i wywiewnych wg. PN-B-02431-1 

- nawiew do kotłowni 
Fn = 5 cm2 * 100 kW = 500 cm2 

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowni poprzez otwór nawiewno-wywiewny o 

wymiarach 20 x 30 cm, umieszczony w poziomie podłogi. Otwór zabezpieczyć siatką 

o wymiarach oczek 1 x 1 cm.  
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- wywiew z kotłowni 
Powierzchnia kanału wywiewnego (minimalna) wynosi: 

Fw = 0,5* Fn  

Fw  = 0,5 * 500 = 250 cm2 

Wywiew powietrza z kotłowni poprzez projektowany  kanał wentylacji grawitacyjnej o 

średnicy φ180 mm.  Zaprojektowano komin wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z 

elementów MKD180. Otwór wlotowy należy umieścić pod sufitem kotłowni. 
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMINA WENTYLACYJNEGO MKD 180 

Opis elementu Oznaczenie Ilość 

Rura 180 dł. 1000 mm ST RT180/1000 7 

Rura 180 dł. 500 mm ST RT180/500 1 

Rura 180 dł. 250 mm ST RT180/250 1 

Płyta kotwowa ST KFT180 1 

Trójnik 180, 90° ST AFTS90/180 1 

Obejma konstrukcyjna (wyk.2) ST WHT180/2 5 

Obejma 180 ST KBTS180 11 

Przepust dachowy/ 30/180  ST DDT30/180 1 

Obejma konstrukcyjna (wyk3) WHT080/3/ 2 

Kołnierz 180 ST RKT180 1 

Deflektor 180 ST ADW180 1 

Wspornik 180 (wyk.2) ST WKT180/2 1 

Redukcja MKD/MKS 180 RD MKD/MKS180 2 

Kratka wywiewna fi 180 mm  1 

 

           Opracowała: 

       

         mgr inż. Iwona Augustyniak   

 

     

 


