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OPIS TECHNICZNY 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ,  

KANALIZACYJNEJ I C.O.  
W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI KULTURANO – SPOŁECZNEJ  

ŚWIETLICY 
 

1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ I CIEPŁO ORAZ SPOSÓB   
    UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW. 

 Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku  świetlicy będzie projektowane 
przyłącze wodociągowe z istniejącego wodociągu lokalnego Φ160 DZ. 514/4. 
Unieszkodliwianie powstałych ścieków sanitarnych poprzez odprowadzenie ich projektowanym 
przyłączem kanalizacyjnym PCV Φ160 do kanalizacji sanitarnej. 
 Ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo stałe 
niskoemisyjne. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

  Podstawę opracowania stanowią : 
- projekt budowlany budynku świetlicy , 
- obowiązujące normy i przepisy : 

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 
• PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.” 
• PN-81/B-10700 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-99/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.” 
• PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody.” 
• z PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego.” 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.   
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).  

         -    katalogi i prospekty konieczne do doboru armatury instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o.   
              i kanalizacji. 

 
3. OPIS DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ.  
3.1. WYPOSAŻENIE SANITARNE. 

 Budynek wyposażony będzie w następujące urządzenia: 
 - umywalka    3 szt. 
 - zlewozmywak   1 szt. 
 - miska ustępowa   2 szt. 
 - złączka do węża dn 15  1 szt. 
 
3.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ. 

 Zasilanie wewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez przyłącze z istniejącego 
wodociągu lokalnego Φ150. Wlot wody zimnej do budynku w pomieszczeniu kotłowni, gdzie 
został zamontowany zestaw wodomierzowy - Powogaz JS 4 DN 20 z filtrem siatkowym oraz 
zaworem zwrotnym antyskażeniowym z możliwością nadzoru typu EA.  
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 Zawór antyskażeniowy zamontować należy także na przewodzie doprowadzającym 
wodę do instalacji grzewczej typu CA296 ½” firmy SOCLA, poprzedzony filtrem. 
 Instalacja zaprojektowana została wg PN-92/B-01706. 
 Budowę instalacji wewnętrznej należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX 
KISAN (rura aluminiowa powlekana obustronnie polietylenem wysokiej gęstości sieciowanym 
PEX). Połączenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje się przy pomocy złączek 
mosiężnych zaciskowych i zaprasowywanych. Złączka zaciskowa jest to złączka mosiężna   
z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy kalibratora lub 
rozwiertaka końcówce rury osadza się korpus złączki z uszczelkami. Uszczelnienie złącza 
uzyskuje się poprzez dokręcenie do oporu nakrętki na elemencie wkrętnym nypla, trójnika lub 
kolana. Prawidłowe połączenie uzyskuje się gdy tuleja złączki zostanie zagnieciona na 
zewnętrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. 
Uszczelnienie połączenia złączki zaprasowywanej z rurą uzyskuje się przez zaprasowanie 
tulei mosiężnej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury złączki 
posiadają dwie uszczelki typu O-RING. Stosowane są również złączki z tuleją stalową   
i pierścieniem ustalającym z przezroczystego tworzywa, który umożliwia kontrolę głębokości 
wprowadzenia rury. Dla ułatwienia montażu baterii i zaworów czerpalnych zastosowano płytki 
montażowe podwójne i pojedyncze oraz mocowane do nich kolana oraz trójniki ustalone 
proste i kątowe. Armatura odcinająca zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocować (nie 
może obciążać rur). Korzystne jest aby armatura  na przewodach rozmieszczona była obok 
punktów stałych. 
 Podczas montażu rur z użyciem złączek zaprasowywanych należy zachować min. 
odległości podane w tabeli poniżej. 
 
  
 

 Zastosowano tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem trójników. 
Przewody nieizolowane mocujemy do ścian i stropów za pomocą obejm i uchwytów 
pojedynczych lub podwójnych. W przypadku przewodów izolowanych, uchwyty należy 
mocować na wspornikach lub wieszakach tak, aby umożliwić montaż izolacji. 
 Przewody prowadzić po wierzchu ścian lub pod tynkiem (w rurze osłonowej PESZEL 
lub w izolacji termicznej dla umożliwienia ruchów termicznych). W przypadku prowadzenia 
przewodów w bruzdach należy zapewnić przewodom izolację z pianki poliuretanowej i 
zachować zasadę mocowań przewodów. Miejsca zamocowań powinny uwzględniać zasady 
kompensacji wydłużeń. Maksymalne odstępy zamocowań rur KISAN wynoszą: 
 

średnica zewnętrzna 
rury [mm] 

rura pozioma rura pionowa 

16 
20 
25 
32 

0,50 m 
0,50 m 
0,75 m 
1,20 m 

1,00 m 
1,00 m 
1,20 m 
1,50 m 

 Przewody z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone w odległości minimum 
0,10m od rurociągów cieplnych - przy mniejszej odległości należy stosować izolację cieplną. 
Przewody prowadzić w kierunkach prostopadłych lub równoległych do najbliższych  ścian. 
 Przewody wody zimnej prowadzić pod przewodami instalacji wody ciepłej. 
 W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur   
z tworzyw sztucznych. Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach 
przejść nie mogą  występować połączenia rur. Przestrzeń miedzy tuleją a rurą powinna być 
wypełniona materiałem plastycznym nie oddziaływującym na materiał rury KISAN. 
 Instalację po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie równe 0,9MPa. 
 
 

średnica 
zewnętrzna 
rury [mm] 

odległość od 
przegrody poziomej 

[mm] 

odległość od 
przegrody pionowej 

[mm] 

odległość od 
sąsiedniego rurociągu 

[mm] 

16 
20 
25 
32 

32 
33 
34 
38 

63 
66 
71 
80 

40 
41 
43 
46 
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3.3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ. 

 W budynku zastosowano instalację z centralnym przygotowaniem ciepłej wody 
użytkowej w kotłowni znajdującej się na parterze budynku. Projektowane źródło ciepłej wody 
należy zamontować i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Instalacja 
zaprojektowana zastała wg PN-92/B-01706. 
 Materiał, połączenia, spadek przewodów, prowadzenie przewodów, przejścia przez 
przegrody, mocowanie – tak jak instalacja wody zimnej. 
 Ciepła woda w kotłowni gromadzona będzie w zasobniku o pojemności 120 dm3.  
  
3.4. PRÓBY I ODBIORY. 

 Próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej należy wykonywać: 
   - przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +5 0C, 
  - przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej, 
  - z uwzględnieniem informacji technicznych producenta rur. 
 Przed przystąpieniem do próby instalacje należy odpowiednio przygotować. Polega to 
na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy 
należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć 
manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy 
napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 - krotną wartość ciśnienia 
roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do 
pierwotnej wartości co 10 minut – próba wstępna. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia 
nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut – próba główna - spadek 
ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić 
poprzez obserwację szczelność połączeń. W czasie próby należy utrzymywać stałą 
temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia.  
 Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę na 
gorąco, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55OC i ciśnieniu 0,6 MPa. 
 Przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić : 

- szczegółowy przegląd instalacji,  
- badania szczelności wg PN-81/B-10700/01, 
- badania temperatury wody ciepłej, przez pomiar temperatury strumienia 

                     wypływającej wody, 
- ewentualnie badania poziomu natężenia hałasu. 

 
3.5. UWAGI KOŃCOWE. 

 Materiały zastosowane do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej powinny posiadać 
atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 W alternatywie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur z innych 
tworzyw sztucznych lub stalowych ocynkowanych pod następującymi warunkami: 
 - zastosowane rury muszą posiadać atest  Państwowego Zakładu Higieny oraz   
              świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
 - odległość przewodów od przewodów grzewczych min. 10 cm; 
 - mocowanie przewodów zgodnie z warunkami podanymi przez producenta; 
 - w przypadku instalacji ciepłej wody nie stosować rur dopuszczonych dla temperatury   
              poniżej 900C. 
 
4. OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ. 

 Instalacja zaprojektowana została wg PN-92/B-01707. Materiałem użytym do budowy 
instalacji kanalizacyjnej są rury PCV, wg PN–81/C-89203. Łączenia przewodów kielichowe   
z gumowym pierścieniem uszczelniającym. Spadek ułożenia przewodów min. 2% zgodnie   
z kierunkiem spływu ścieków. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących 
norm. Przewody odpływowe prowadzone pod posadzką parteru. 
 Przejście przez przegrody w tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej przewodu i dłuższych od grubości przegrody o ok. 2 cm (min. 1 cm). 
Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. 
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 Mocowanie za pomocą uchwytów lub wsporników, tak aby możliwy był przesuw 
przewodu osiowo i zachowaniem przestrzeni powietrznej wokół przewodu. Miejsca mocowań: 

- poziomy o średnicy 150-250 co 0,7 m, 
- piony – 2 uchwyty na kondygnacji. 

 Zaprojektowane piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku   
i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi. Piony w dolnej części wyposażyć w rewizje. 
Wysokość wyprowadzenia pionów ponad dach min. 60 cm. 
 Podłączenie przyborów zaprojektowano z rur PCV Φ 50, Φ 75  i Φ 110. Wszystkie 
przybory z syfonami.    
 Ścieki sanitarne pochodzące z budynku będą kierowane przyłączem kanalizacyjnym 
PCV Φ 160 poprzez m do kanalizacji sanitarnej. Przejście przez ławy fundamentowe należy 
wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. 
 Do odbioru instalacji można przystąpić, gdy: 

- zakończono wszystkie roboty instalacyjne oraz budowlane w pomieszczeniach, gdzie 
występują instalacje, 

- wykonano w sposób stały instalację elektryczną, woda jest doprowadzona do obiektu. 
 Instalacje kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technicznym z uwzględnieniem ewentualnych zmian. 
 Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej powinny być przedstawione dokumenty 
określone w PN-81/B-10700/01/02. Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna 
odpowiadać warunkom: 
 - szczelność podejść i przewodów spustowych kanalizacji sprawdzić w czasie   
                swobodnego przepływu przez nie wody, 
 - przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą           
               powyżej kolana łączącego pion z poziomem, poprzez oględziny. 
 Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być 
zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać odpowiednie atesty. 
 
5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
5.1. DANE OGÓLNE INSTALACJI. 

 Pomieszczenia projektowanego budynku ogrzewane będą z projektowanej na parterze 
budynku kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo stałe niskoemisyjne. System ogrzewania 
wodny, pompowy, dwururowy. Parametry czynnika grzejnego 80/60 0C. Obieg wody grzewczej 
wymuszany będzie pompą obiegową. Instalację należy zabezpieczyć otwartym naczyniem 
wzbiorczym oraz układem rur bezpieczeństwa. Regulacja temperatury w pomieszczeniach 
odbywać się będzie za pomocą przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, za pomocą 
regulatora zainstalowanego w kotłowni oraz sterownika pogodowego. 
 W pomieszczeniach budynku projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych 
dolno zasilanych typu CV produkcji firmy PURMO. 
 Projektowe obciążenie cieplne budynku na podstawie dokonanych obliczeń   
w programie PURMO OZC wyniesie 10,00 kW. Obliczeń dokonano w oparciu  o obowiązujące 
normy, dla III strefy klimatycznej. 
 Instalacja składać się będzie z następujących elementów: 
- źródło ciepła (paliwo stałe) – kocioł o mocy grzewczej nominalnej 3,6 - 10 kW, 
- grzejniki płytowe stalowe oraz drabinkowe, 
- armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory   
  odcinające, odpowietrzenia), 
- rury rozprowadzające. 
 
5.2. WYKONANIE INSTALACJI C.O. 

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompową dwururową, z 
rozdziałem dolnym. Przewody poziome i pionowe zostały zaprojektowane z rur 
polietylenowych trójwarstwowych PEX/AL/PEX. Połączenie rur z innymi elementami 
instalacyjnymi wykonuje się przy pomocy złączek mosiężnych zaciskowych   
i zaprasowywanych. Podejście do kotła wykonać z rur miedzianych lub stalowych na odcinku 
co najmniej 1,5 m, w otulinie z pianki. 



 7

 Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie w rurze 
ochronnej PESZEL lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki nad otuliną lub rurą 
PESZLA minimum 4 cm. Prowadzić je ze spadkiem 5 0/00 w kierunku od najdalszego punktu do 
źródła ciepła.   
 Przejście przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z 
rur z tworzyw sztucznych o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych 
przewodów. W miejscach przejść przez przegrody nie należy montować żadnych połączeń.  
 Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe PURMO typu Ventil 
Compact CV22 lub równoważny . Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju grzejników 
przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika uwzględniającego różnice w mocy cieplnej tych 
grzejników. Grzejniki te posiadają wbudowaną wkładkę zaworu termostatycznego z regulacją 
wstępną i odpowietrznikiem. Grzejniki podłączone oddolnie – za pomocą zintegrowanej 
armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody. Na zasilaniu zamontować 
zawory grzejnikowe podwójnej regulacji.  Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę 
termostatyczną, np. firmy Oventrop typu AV6 osiową, o średnicy nominalnej 15 mm lub 
równoważny, której wstępną regulację należy zlecić uprawnionym monterom. Odpowietrzenie 
instalacji następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła oraz zawory 
odpowietrzające na grzejnikach. Wielkości, typy i moce grzejników dobrane do strat ciepła 
poszczególnych pomieszczeń – wg załącznika 1 oraz rysunków rzutu parteru, poddasza i 
rozwinięcia instalacji c.o.. Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta 
grzejników. 
 Grzejniki należy mocować w min. odległościach: 3 cm od ściany i 10 cm od podłogi. 
Grzejniki należy zawieszać na dwóch uchwytach mocowanych na ścianie tak, aby osie 
górnych otworów członów tworzyły linię poziomą. Grzejniki starano się zaprojektować pod 
oknami oraz przy ścianach zewnętrznych, tak aby zapewnić równomierny rozkład temperatur 
w płaszczyźnie poziomej. Oś przewodów zasilających położona jest zawsze 80 mm od 
bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś przewodu powrotnego w odległości 30 mm. 
 Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. w budynku realizowana będzie poprzez 
ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 
 
5.3. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA CIEPŁA. 
 
5.3.1. KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE. 

 Jako źródło ciepła zaprojektowano kocioł SAS SMART o mocy cieplnej 10kW (lub 
równoważny). Kocioł wyposażony jest w system zautomatyzowanego podawania paliwa do 
komory paleniskowej oraz wysoce efektywne palenisko retortowe, wykonane z żaroodpornego 
żeliwa zapewniające długą żywotność tego elementu. Kocioł posiada stały ruszt wodny, który 
umożliwia korzystanie z kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie 
innych paliw. 
 Kocioł przystosowany do spalania paliw stałych takich jak eko-groszek, a zastępczo: 
węgiel, drewno kawałkowe, zrzynki drewna, wióry. 

SAS SMART lub równoważny  

Kocioł C.O. z paleniskiem retortowym oraz rusztem stalowym (montowanym nad retortą) do 
palenia awaryjnego 

Dane techniczne 

Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa i rusztem stalowym (montowanym 
nad retortą) do palenia awaryjnego 

Zakres mocy: 10 kW 

Paliwa: węgiel kamienny sortyment groszek (eko-groszek); awaryjnie na ruszcie 
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stalowym drewno sezonowane 

Rodzaj 
spalania: 

• tryb palenia automatycznego: 
podawanie paliwa za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego 
motoreduktorem do paleniska (retorta zwykła), wykorzystanie 
wymuszonego dopływu powietrza 
 
• tryb palenia awaryjnego na ruszcie stalowym: 
ruszt stalowy (montowany nad retortą), wykorzystanie naturalnego ciągu 
spalin, regulacja procesu spalania za pomocą śruby 
regulacyjnej/miarkownik ciągu powietrza 

Materiał 
wymiennika: 

stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm 

Sprawność: 85,2 % 

Wyposażenie: sterownik (MultiFun / ST-450zPID), podajnik retortowy, ceramiczny 
deflektor, turbulator spalin, wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, 
zawór bezpieczeństwa, kratka zabezpieczająca żar, ruszt stalowy do 
palenia awaryjnego, przedłużka z przepustnicą spalin (szyber), komplet 
narzędzi do obsługi kotła, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania 
ciśnienia, czujnik temp. żaru*, komplet stopek regulacyjnych 
 
* dotyczy kotłów ze sterownikiem MultiFun (RECALART) 

Regulacja:   

 

RECALART MultiFun 
• standard: algorytm PID, czujnik żaru, obsługa pomp (c.o.1, c.o.2 
/podłogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna, przewałowa), obsługa dwóch zaworów 
mieszających, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, moduł ETHERNET  
opcja: regulacja pokojowa - moduł bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki 
oraz termostaty bezprzewodowe) 

 

TECH ST-450zPID 
 
• standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna, 
podłogowa), obsługa zaworu mieszającego, czujnik pogodowy 
• opcja: dodatkowy moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do zaworu 
mieszającego (do drugiego obiegu), moduł ETHERNET ST-500, moduł 
GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel 
dotykowy) 

  

Wyposażenie 
dodatkowe: 

miarkownik ciągu powietrza, palnik peletowy SAS MULTI FLAME 

Opcje: zasobnik opału usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, drzwiczki 
otwierane na lewą stronę 
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Gwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły 
elektroniczne 

Certyfikaty: Znak CE 

 
5.3.2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN. 

 Spaliny odprowadzane są z kotła poprzez czopuch o średnicy 159 mm do przewodu 
dymowego o średnicy Φ 160 mm, a następnie przewodem do atmosfery. Czopuch łączy się z 
kominem za pomocą kanału z blachy o grubości około 3 mm, który należy szczelnie nasadzić 
na wylot czopucha i osadzić w kominie. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 
łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin. Czopuch należy ocieplić otuliną 
z wełny mineralnej. Czopuch prowadzony jest ze spadkiem 5% w kierunku kotła. Przewody 
dymowe powinny być wyposażone w zamykane szczelnie otwory wyciorowe lub rewizyjne 
konieczne do usuwania sadzy i popiołu oraz wstępnego wygrzania komina podczas 
pierwszego rozruchu kotła lub na początku sezonu grzewczego. Otwór rewizyjny powinien być 
umieszczony poniżej podłączenia czopucha, w odległości 0,3 m od podłogi w miejscu łatwo 
dostępnym. 
 
5.3.3. KOTŁOWNIA. 

 Kocioł zamontowany będzie w projektowanej kotłowni o wysokości 3,32 m. Kocioł musi 
zostać zamontowany w taki sposób, aby możliwy był swobodny dostęp do niego z każdej 
strony. Całą podłogę kotłowni wykonać z materiałów niepalnych. Gdy nie jest to możliwe, 
koniecznie należy zabezpieczyć posadzkę blachą stalową o grubości 0,7 mm w promieniu   
0,5 m wokół kotła. Ścianę znajdującą się w pobliżu kotła zabezpieczyć materiałem niepalnym. 
W podłodze umieścić kratkę odpływową. Dodatkowo kocioł powinien być umieszczony na 
wykonanym z materiałów niepalnych cokole, który powinien wystawać nad podłogę 
przynajmniej 5 cm, a jego krawędzie muszą zostać zabezpieczone stalowymi kątownikami.  
 Kocioł należy wyposażyć w otwarte naczynie wzbiorcze o pojemności 10 dm3.   
Do naczynia wzbiorczego podłączyć rurę wznośną (RW) Dn 25 mm, rurę bezpieczeństwa (RB) 
Dn 25 mm, rurę przelewową (RP) Dn 25 mm, rurę odpowietrzającą (RO) Dn 15 mm. Rury 
należy sprowadzić do kotłowni. W pomieszczeniu znajdzie się także zasobnik c.w.u. z grzałką, 
z zaworem bezpieczeństwa, o pojemności 120 l.  
 Zaprojektowano pompę obiegową zainstalowaną na zasileniu, firmy WILO typu WILO - 
Stratos PICO 15/1-4 lub równoważną. Aby wydłużyć żywotność kotła oraz oszczędnie spalać 
paliwo zaleca się także zastosowanie zaworu mieszającego czterodrogowego lub 
trójdrogowego na powrocie wody do kotła. 
 Pomieszczenie z kotłem musi być stale wentylowane. Wystarczająca jest wentylacja 
grawitacyjna. Kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach, a jego wylot umieścić w 
pobliżu komina. Kanał nawiewny o pow. min 200 cm2 umieszczony na wysokości max 1,0 m 
nad podłogą.  
 Paliwo będzie składowane w pomieszczeniu do składowania opału. Projektowane 
wyposażenie sanitarne kotłowni to zawór ze złączką do węża, umywalka i wpust podłogowy. 
 
5.4. JAKOŚĆ WODY W INSTALACJI C.O. I JEJ UZUPEŁNIANIE. 

 Jakość wody powinna być zgodna z normą PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody”, zaś ubytki wody w instalacji nie mogą 
przekraczać 5% objętości zładu instalacji rocznie. Przy napełnianiu instalacji c.o. należy 
zastosować inhibitorową ochronę instalacji przed korozją przy pomocy inhibitorów 
posiadających aprobatę techniczną COBRTI INSTAL. 
 Do uzupełniania wody w instalacji służy króciec spustowy kotła, do którego podłącza 
się zawór ze złączką do węża zamontowany w kotłowni. Na przewodzie doprowadzającym 
wodę do zaworu należy zamontować zawór zwrotny uniemożliwiający cofanie wody do 
instalacji wodociągowej. Spuszczanie wody z kotła i instalacji po jej wychłodzeniu poprzez w/w 
króciec do wpustu podłogowego. 
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5.5. ODBIÓR INSTALACJI C.O. 

 Odbioru instalacji dokonać zgodnie z PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo   
i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 Przed wykonaniem izolacji termicznej i przed zakryciem przewodów należy 
przeprowadzić płukanie i próbę szczelności instalacji. Przed dokonaniem badania całą 
instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Powinny być one wykonane wodą 
zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi 
COBRTIINSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji 
odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające oraz kocioł. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności 
instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w 
najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia 
próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania 
szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła, podłączyć 
naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a 
następnie przeprowadzić badanie działania na gorąco poprzez ogrzewanie budynku w ciągu 
72 godzin. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeśli cala instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak trwałych odkształceń i uszkodzeń. 
Następnie należy dokonać ostatecznego przeglądu wraz z usunięciem usterek. Próby te oraz 
płukanie należy wykonać w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

 
5.6. UWAGI KOŃCOWE.  

 Materiały użyte do wykonania instalacji powinny mieć świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, zaś materiały stykające się z wodą pitną – świadectwo 
dopuszczenia wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 
 Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji może wykonywać tylko osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 Dopuszcza się wykonanie instalacji co z innego materiału np. z innych tworzyw 
sztucznych, miedzi. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami oraz 
wiedzą i sztuką budowlaną przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 
 
 
5.3.2. POMPA CIEPŁA DO C.W.U.  

Dodatkowo projektuje się na wniosek Zamawiającego  pompę ciepła do C.W.U będzie to 
alternatywne i ekonomicznych źródeł energii które mogą poprawić bilans. Proponuje się 
urządzenie pompy ciepła  BIAWAR lub równoważne. Pompa ciepła BIAWAR pobiera 
powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje lub powietrze z sąsiednich pomieszczeń i 
wykorzystuje je do produkcji cieplnej wody użytkowej .  Proponuje się typ OW-PC 200.1R 
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OBLICZENIA 
 
 
1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ.   
 

 Wyznaczenie normatywnego wypływu (q n) z armatury czerpalnej zainstalowanej  
w budynku: 

- baterie czerpalne do umywalki DN 15 mm   – q n = 0,14 dm3/s - szt.3 
- baterie czerpalne do  zlewozmywaka DN 15 mm   – q n = 0,14 dm3/s - szt.1 
- miska ustępowa z płuczką zbiornikową DN 15 mm  – q n = 0,13 dm3/s - szt.2 
- zawór czerpalny ze złączką do węża DN 15 mm   – q n = 0,30 dm3/s - szt.1 

 Zgodnie z normą PN – 92/B – 01706 przepływ obliczeniowy dla budynku dla 
0,1<∑qn≤ 20 dm3/s oraz dla armatury o q n< 0,5 dm3/s oblicza się ze wzoru:  
   q = 0,682 . (∑q n)

0,45 – 0,14 
    q = 0,682 . (3. 0,14+1. 0,14+2 . 0,13+1. 0,30)0,45 – 0,14   
   q = 0,682 . (1,12)0,45– 0,14 
   q = 0,58 dm3/s = 2,08 m3/h  
 

2. DOBÓR WODOMIERZA. 
 

przepływ obliczeniowy na odcinku montażu wodomierza: qo = 2,08 m3/h                          
przepływ umowny dla wodomierza:  qw = 2 . qo                      
     qw = 2 . 2,08 = 4,16 m3/h 
sprawdzenie warunków doboru wodomierza:  
 q ≤ 0,6 qmax                       DNwod≤ d                      
 qmax  = 4 m3/h                                  d=32mm 
 2,08 ≤  2,40      20≤32     
Do pomiaru przepływu wody zimnej w pomieszczeniach mieszkalnych budynku dobrano 
wodomierz Powogaz WJS 4 DN 20 o następującej charakterystyce: 
 - średnica nominalna DN 20, 
 - maksymalny strumień objętości qs = 4 m3/h, 
 - przepływ rozruchowy qr = 0,025 m3/h, 
 - minimalny strumień objętości qmin = 0,07 m3/h, 
 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW. 
 

przybór 
równoważnik 

ilość 
równoważnik 

odpływu AWs odpływu AWs 
umywalka 0,5 3 1,5 

zlewozmywak 1,0 1 1,0 
wpust podłogowy 1,0 1 1,0 
miska ustępowa 2,5 2 5,0 

                 Σ=8,5                                                
Odpływ ścieków: 
  
 Qs =K √ΣAWs  
 Qs = 0,5 . √8,5 = 1,46 dm3/s 
gdzie :  
    K – odpływ charakterystyczny ( 0,5 dm3/s dla budynki mieszkalne, restauracje, hotele,   
           budynki biurowe) 
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4. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ DLA BUDYNKU. 

• Oszacowanie zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania budynku za    
pomocą programu PURMO OZC ( ZAŁĄCZNIK 1), Q = 10,00 kW   

•  Określenie mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody. 
 

  Q = Σq . 0,07 . ( tcwu – tzw) [kW] 
gdzie: 
      Σq - wymagany przepływ ciepłej wody [dm3/min], 
     0,07 – iloczyn średniej gęstości wody i ciepła właściwego wody, uwzgl. zmianę jednostek 
     tcwu – wymagana temperatura ciepłej wody [ºC], 
     tzw– temperatura zimnej wody [ºC], 

 

Założenia do obliczeń: 
- woda ciepła na potrzeby higieniczno-sanitarne 4 osobowej rodziny:  200 dm3/d, 
 

Wymagany przepływ ciepłej wody wyniesie: 
 

Σq = 200 dm3/d = 0,14 dm3/min 
 

Stąd:    Q = Σq . 0,07 . ( tcwu – tzw) = 0,14 . 0,07 . 45 
   Q = 0,441 kW 

  
Kocioł dobrano na moc 3,6 - 10 kW. 
 
5. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ. 
 

Wymagana wydajność pompy obiegowej:  
 

  
( )ρtptzcw

Qins
VP −

=
1,1

  [m3/s] 

gdzie:  
 Qins – obliczeniowa moc cieplna instalacji [W[,  
 cw – ciepło właściwe wody, w przybliżeniu 4186 J/kgK,  
 tz – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację [ºC],  
 tp – obliczeniowa temperatura wody powracającej z instalacji [ºC],  
 ρ– gęstość wody płynącej przez pompę, w zależności od lokalizacji pompy [kg/m3].  
 

  
( )

=
⋅−⋅

⋅
=

8,97160804186

105521,1
PV 0,0001373 m3/s = 0,49 m3/h 

 
Orientacyjna wysokość podnoszenia pompy:  
 

                          Hp = 1,2 (∆pl + ∆pm – 0,75 ∆pcz )  
gdzie:  
 ∆pl – suma strat liniowych w najniekorzystniejszym obiegu [Pa],  
 ∆pm – suma strat miejscowych w najniekorzystniejszym obiegu [Pa],  
 ∆pcz – ciśnienie czynne w obiegu [Pa], ∆pcz= ∆ρgh 
 

  Hp = 1,2 (10015 - 0,75 . 12,5 . 9,81 . 2,98) = 1,2 . 9740,93 = 11689,12 Pa 
  Hp = 1,17 mH2O 
 

 Na podstawie karty katalogowej pomp obiegowych c.o. firmy WILO dobrano pompę 
elektroniczną, bezdławicową, z przyłączem gwintowanym typu WILO - Stratos PICO 15/1-4, 
max ciśnienie robocze 10 bar, napięcie zasilania 230 V, pobór mocy 3 W:
 Vp = 0,49 m3/h 
 Hp = 1,17 mH2O  
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6. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO. 
 

 Z uwagi na zastosowanie kotła na paliwo stałe projektuje się naczynie wzbiorcze 
systemu otwartego. Pojemność użytkowa naczynia: 

 

Vu = 1,1. 
v . ρ1

. ∆v 

gdzie: 
 v – całkowita pojemność instalacji = 0,10 m3

 

 ∆v – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej = 0,0224 dm3/ kg 

 ρ1 – gęstość wody w temp 10 °C – 998 kg/m3 

 

Vu = 1,1 . 0,10 . 998 . 0,0224 = 2,46 dm3 

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. całkowitej 10 dm3. 
 

7. DOBÓR RUR ZABEZPIECZAJĄCYCH. 

Rura bezpieczeństwa: 

Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa dRB dla kotła o mocy 3,6 - 10 kW powinna 
wynosić co najmniej: 
   dRB = 8,08  3√Q= 8,08  3√10 = 17,40 mm  
 

  Dobiera się rurę bezpieczeństwa o średnicy 25 mm. 
 

Rura wzbiorcza: 

  Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej dRW dla kotła o mocy 3,6 - 10 kW powinna 
wynosić  co najmniej:  
   dRW = 5,23  3√Q= 5,23  3√10 = 11,97 mm  
 

  Dobiera się rurę wzbiorczą o średnicy  25 mm. 
 

Rura przelewowa: 

Dobiera się rurę przelewową o średnicy 25 mm. 
 

Rura odpowietrzająca: 

Dobiera się rurę odpowietrzającą o średnicy 15 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


