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• Kopia uprawnień Ryszard Żmiejko 

• Zaświadczenie Ryszard Żmiejko 

• Oświadczenie projektanta Ryszard Żmiejko 

• Karta obliczeń wymienników W1 i W2  

• Karty doboru pomp obiegowych PO1, PO2, PO3 

• DTR zaworu bezpieczeństwa membranowego SYR 1915 
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Rys. 1. Węzeł cieplny wraz z układem kolektorów słonecznych  

– schemat technologiczny węzła cieplnego  
 

Rys. 2. Węzeł cieplny wraz z układem kolektorów słonecznych  
– rzut pomieszczenia węzła cieplnego 

 
Rys. 3. Węzeł cieplny wraz z układem kolektorów słonecznych 

– rzut poziomy „węzła solarnego” 
 
Rys. 4. Węzeł cieplny wraz z układem kolektorów słonecznych 

– rzut poziomy dachu 
 
Rys. 5. Węzeł cieplny wraz z układem kolektorów słonecznych 

– rozwinięcie instalacji solarnej 
 
Rys. 6. Węzeł cieplny wraz z układem kolektorów słonecznych 

– konstrukcja wsporcza dla kolektorów słonecznych 
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1.    DANE OGÓLNE  
 
1.1.    Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
• umowa z Inwestorem, 
• inwentaryzacja budowlana pomieszczeń oraz instalacji istniejącego węzła  

w w/w obiekcie Szpitala Rejonowego w Kłobucku,  przy ul. Wyszyńskiego 1 
• istniejąca dokumentacja techniczna obiektu 
• audyt energetyczny dla w/w obiektu opracowany przez PROINSTAL Sp. z o.o. 

z Zabrza w 2004r. 
• obowiązujące normy i przepisy 
• uzgodnienia międzybranżowe 

 
1.2.    Przedmiot i zakres opracowania 
 

Opracowanie składa się z 3 części, tj.: 
 

• CZĘŚĆ I  – Opracowanie zawierające projekt budowlano-wykonawczy  
układu wymiennikowego węzła cieplnego wraz z obiegami  
mieszaczowymi, technologię układu rysunki i obliczenia doboru 
urządzeń 

• CZĘŚĆ II  – Opracowanie zawierające projekt budowlano-wykonawczy  
układu przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu  
o układ kolektorów słonecznych, technologię układu rysunki  
i obliczenia doboru urządzeń 

• CZĘŚĆ III  – Opracowanie zawierające wytyczne AKPiA oraz elektryczne  
dla CZĘŚĆI I i CZĘŚĆI II 

 
Na końcu opracowania znajdują się zestawienia materiałów. 
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CZĘŚĆ I 
 
 
2.    Lokalizacja projektowanej stacji wymienników ciepła 

 
Przewiduje się, że projektowany węzeł cieplny zostanie zamontowany  

w istniejącym pomieszczeniu węzła cieplnego, w piwnicach budynku pawilonu 
łóżkowego, po wcześniejszym demontażu istniejącego węzła wymiennikowego. 

 
2.1.    Stan istniejący 

 
Obecnie w w/w budynku znajduje się węzeł cieplny wymiennikowy  

z wymiennikami typu Jad 5/60 i pompami obiegowymi c.o. typu PJM. Układ 
węzła w okresie przejściowym zasilany jest parą z istniejącej kotłowni parowej – 
odcięte jest wtedy zasilanie z sieci cieplnej wysokoparametrowej. Węzeł jest 
węzłem jednofunkcyjnym c.o. Rurociągi węzła przeważnie o dużych średnicach, 
zaizolowane są wełną mineralną pod płaszczem gipsowym. Izolacjia miejscowo 
zniszczona lub jej brak.  

Węzeł cieplny zasilany jest z przyłącza wysokoparametrowego 
prowadzonego w kanale łupinowym.  

Węzeł wyposażony jest w nowy układ  licznika ciepła – ultradzwiękowy 
przepływomierz  z przelicznikiem ciepła firmy KAMSTRUP.  
  

2.2.    Dane wyjściowe 
 
Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o........................... 350 kW 
(zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego – j.w.) 
Temperatury obliczeniowe sieci cieplnej w zimie.........tss1/tss2 = 135˚C/80˚C 
Temperatury obliczeniowe z układu kotłowni...............tsk1/tsk2 = 90˚C/70˚C 
Temperatury obliczeniowe instalacji c.o........................t1/t2 = 70˚C/55˚C 

 
3.    ROZWIAZANIA PROJEKTOWE CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
 
3.1. Podłączenie do sieci wysokoparametrowej 
 

Stacja wymienników ciepła zasilana będzie z istniejącego przyłącza sieci 
wysokoparametrowej lub alternatywnie z niskoparametrowej kotłowni węglowej. 
Projektowany układ węzła cieplnego należy podłączyć do istniejących rurociągów 
wysokoparametrowych za istniejącymi kołnierzowymi zaworami odcinającymi  
i układem spinki zasilanie-powrót wysokiego parametru. Należy wykonać redukcję  
z DN100 na DN65 i dalej rurociągami stalowymi czarnymi 2 x DN65 należy zasilić 
projektowany układ węzła cieplnego (zgodnie z Rys.2.) 
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3.2. Strona wtórna – zasilanie instalacji c.o. 
 

Wymiana ciepła na cele c.o. i podgrzewu ciepłej wody użytkowej odbywać 
się będzie alternatywnie w jednym z dwóch płytowych lutowanych wymienników 
W1 lub W2 typu HL2 produkcji DANFOSS LPM GROUP. Cyrkulację wody  
poszczególnych obiegach instalacji realizować będą pompy obiegowe PO1, PO2 
i PO3 z płynną regulacją obrotów PO typu MAGNA produkcji GRUNDFOS. Układ 
zabezpieczony będzie przed suchobiegiem presostatem Pres typu  
KPI 35 produkcji DANFOSS. Stabilizację ciśnienia w instalacji zapewni przeponowe 
naczynie wzbiorcze PNW typu E500 produkcji REFLEX. Instalacja będzie 
uzupełniana automatycznie za pomocą zaworu uzupełniającego ZU typu  
VF06-1/2A produkcji HONEYWELL lub w razie potrzeby ręcznie za pomocą zaworu 
S5 wodą sieciową z powrotu wysokiego parametru. Instalacja c.o. oraz 
przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia 
ponad wartość dopuszczalną membranowym zaworem bezpieczeństwa ZB1 typu 
1915 DN32 produkcji SYR. Regulację pogodową, oraz funkcję obniżeń nocnych  
i tygodniowych zapewni regulator swobodnie programowalny z regulacją 
pogodową 2-stopniową. 

  
3.3. Część wysokoparametrowa  
 

Na przewodzie powrotnym wysokiego parametru, za wymiennikiem 
płytowym przewidziano zawór regulacyjny MV typu VB2 DN50, kvs=40,0 m3/h 
produkcji DANFOSS, z siłownikiem elektrycznym typu AME 20. 

Na przewodzie zasilającym i powrotnym węzła kompaktowego po stronie 
wysokich parametrów przewiduje się zabudowanie dwóch magnetofiltrów  
kołnierzowych F1, F2 DN65 produkcji ZETKAMA. Do stabilizacji ciśnienia 
dyspozycyjnego zastosowano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem 
przepływu RRC typu AVPB DN50 kvs=20m3/h, produkcji DANFOSS. 

Na odejściu z przewodu powrotnego tworzącym spinkę uzupełniającą zład 
c.o. przewidziano wodomierz wody ciepłej, skrzydełkowy FQ typu JS-90 DN15  
o przepustowości nominalnej Qn = 2,5 m3/h, filtr kołnierzowy F3 DN20. Odcięcie 
węzła od sieci wysokoparametrowej zapewnią zawory kulowe S1 i S2 
zamontowane na przewodach zasilającym i powrotnym węzła.  

 
3.4. Rurociągi i armatura 

 
Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz układu c.o. należy wykonać  

z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych wg PN-80/H-74219 
przeznaczonych dla ciepłownictwa. Odcinki rur łączyć prze spawanie. 

Na przewodach wysokoparametrowych zamontować armaturę kołnierzową 
lub z końcówkami do wspawania na ciśnienie nominalne PN16 , na przewodach 
niskoparametrowych kołnierzową lub gwintowaną na ciśnienie PN6. 

Wykonać stelaż stalowy wsporczy dla elementów węzła. Stelaż powinien 
mieć zwartą budowę. 
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3.5. Odprowadzenie wody ze stacji wymienników 
 

Przewiduje się odprowadzenie wody ze spustów i rur wyrzutowych zaworów 
bezpieczeństwa do istniejącej kanalizacji poprzez odpływ podłogowy.  

Istniejący odpływ posadzkowy należy przed wypełnieniem otworu  
w podłodze wymienić wraz z odcinkiem odpływowej rury kanalizacyjnej ø100. 

  
3.6. Wentylacja pomieszczenia  

 
Przewiduje się wykonanie otworu o wym. 14cm x 14cm w ścianie zewnętrznej, 

którym realizowany będzie wywiew powietrza z pomieszczenia węzła. Otwór 
wywiewny od strony wewnętrznej wyposażyć należy kratkę ochronną, natomiast od 
strony wewnętrznej w kratkę z żaluzjami uchylnymi. Nawiew powietrza odbywać się 
będzie przez zastosowanie kratki kontaktowej o pow. 200 cm2 w dolnej części drzwi 
pomieszczenia węzła. 

 
3.7. Malowanie i izolacje 
 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby szczelności, wszystkie 
niezabezpieczone antykorozyjnie rury stalowe czarne oczyścić do drugiego stopnia 
czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować:  

• 1 raz farbą poliwinylową  do gruntowania termoodpornego Silumin 1  
o symbolu SWW – 7729-654-840 

• 2 razy farbą poliwinylową  termoodporną Silumin 2 o symbolu  
SWW – 7729 – 658-010 
Przewody niskich i wysokich parametrów w pomieszczeniu węzła cieplnego 

należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z PVC 
(THERMAFLEX PUR), grubości izolacji podanej w zestawieniu materiałów. 
 

Przewiduje się, że zmodernizowana instalacja c.o. będzie posiadała 3 obiegi 
grzewcze z regulacja temperatury fw funkcji temperatury zewnętrznej: 

 
• układ mieszaczowy z zaworem obrotowym ZM1 – obieg 1 – BUDYNEK 

PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I BUDYNEK ADMINISTRACJI  

• układ mieszaczowy z zaworem obrotowym ZM2 – obieg 2 – BUDYNEK 

POAWILONU ŁÓŻKOWEGO 

•  układ mieszaczowy z zaworem obrotowym ZM3 – obieg 2 – BUDYNEK KUCHNI 

CENTRALNEJ 
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4. OBLICZENIA DOBORU URZĄDZEŃ  
 
4.1.  Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. 

 
Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 

 
ΔνρVV instu ⋅⋅=  

 
gdzie:   Vinst  – pojemność instalacji 
  ρ  – gęstość wody w temperaturze napełniania instalacji  
  Δν  – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej 
 

3
u 106,4dm0,0224999,74,75V =⋅⋅=  

 
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: 

 

pp
1,0pVV

max

max
un −

+
⋅=  

 
gdzie:   pmax  – najwyższa wartość ciśnienia w instalacji (zdeterminowana 

w tym przypadku przez ciśnienie otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa) 

p  – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia 
 

bar 1,00,30,70,3pp st =+=+=  
 

bar 1,1111,309,81999,7insthgρstp =⋅⋅=⋅⋅=  

 
3

n dm 270
1,413
1,03106,4V =

−
+

⋅=  

 
Dobrano naczynie wzbiorcze typu E-500 produkcji REFLEX, o pojemności 

całkowitej 500dm3 i maksymalnym nadciśnieniu pracy 6 bar, króciec 
przyłączeniowy o średnicy 1”. 

 
4.2. Dobór średnicy rury wzbiorczej   

 
mm 122700,7V0,7d u =⋅=⋅=  

 
Dobrano średnicę DN 25. 
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4.3. Dobór wymiennika ciepła i obliczenia węzła cieplnego  
 

Obliczenia doboru wymienników przeprowadzono za pomocą programu 
Dimensioning Program wersja 3.17 Danfoss LPM. Wyniki obliczeń doboru 
wymienników  zawarte są w kartach doboru w załącznikach do projektu. 
 
4.4. Dobór zaworów bezpieczeństwa ZB1 
 

Założenia do obliczeń: 
 

• moc cieplna wymiennika c.o.:  N = 350 kW 
• parametry sieci cieplnej:  tmax = 135 ºC, pmax = 1,6 MPa 
• maksymalne parametry instalacji c.o.: tmax = 70 ºC, pmax = 0,4MPa 
• współczynniki wypływu zaworu bezpieczeństwa typu SYR 1915 (1 ¼ ”):  

− dla par i gazów   α = 0,48 (nastawa 3 bar) 
− dla wody  αc = 0,25 (nastawa 3 bar) 
 

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

• przepustowość wynikająca ze wzrostu ciśnienia na skutek ogrzewania wody 
w wymienniku: 
 

             
r

N3600m1
⋅

≥  

 
gdzie:   N - moc cieplna wymiennika,  

r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem  
(p = 0,4 MPa); r = 2157kJ/kg  

 

hkg 584
2157

3503600
1m =

⋅
≥  

 
• strumień wody uzupełniającej: 

 

2

2

2

d
g1,310,5

Δhdm
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−

⋅
=  

 
gdzie:   d - średnica kryzy, d = 5mm 

Δh – spadek ciśnienia na kryzie, Δh =1,6 - 0,4 = 1,2 MPa = 120 mH2O 
  G – grubość kryzy, g = 2 mm 
 

hkg  2571hm 2,750

5
21,310,5

1205m 3
2

2

2 ==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−

⋅
=  
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• sumaryczna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 
 

hkg31552571584mmm 21 =+=+=  
 

• udział pary w mieszance: 
 

r
iix 21

2
−

=  

 
gdzie:   i1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy ciśnieniu 

     zrzutowym 
        p1 = 0,44 MPa i temperaturze t1 = 135ºC; i1 = 568 kJ/kg 

i2 - entalpia wody na wylocie zaworu bezpieczeństwa przy  
                ciśnieniu atmosferycznym; 

                   i2 = 419 kJ/kg 
r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem 
    bezpieczeństwa; r = 2128kJ/kg 

 

0,07
2128

419568x2 =
−

=  

 
• powierzchnia wypływu wody: 

 
( )

( ) 121c

2
w ρppα5,03

mx1A
⋅−⋅⋅

⋅−
=  

 
gdzie:   αc -  współczynnik wypływu cieczy dla zaworu bezpieczeństwa 
                             typu SYR 1915 (1 ¼ ”);  αc = 0,25 
            p1 - ciśnienie zrzutowe,   p1 = pp x 1,1  
            pp - ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa;    

       pp = 0,40 MPa;  p1 = pp x 1,1 = 1,1 x 0,4 = 0,44 MPa  
            p2 - ciśnienie odpływowe,   p2 = 0 MPa 
            ρ1 – gęstość wody przed zaworem bezpieczeństwa,  ρ = 935 kg/m3 

 
( )

( )
2

w mm 115
93500,440,255,03

31550,0691A =
⋅−⋅⋅

⋅−
=  

 
• powierzchnia wypływu pary wodnej: 

 

0,1)(pαKK10
mxA

121

2
p +⋅⋅⋅⋅

⋅
=  

 
gdzie:   α - współczynnik wypływu pary dla zaworu bezpieczeństwa 
                           typu SYR 1915 (1 ¼ ”);  α = 0,48 

K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika 
       przed zaworem bezpieczeństwa;  K1 = 0,53 
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K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający stosunku ciśnień;   
K2 = 1 

             p1 - ciśnienie zrzutowe,   p1 = 0,44 MPa  
 

2
p mm 159

0,1)(0,440,4810,5310
31550,069A =

+⋅⋅⋅⋅
⋅

=  

 
 

2
pw mm 274159115AAA =+=+=  

 
• najmniejsza średnica wewnętrzna przewodu dopływowego pojedynczego 

zaworu bezpieczeństwa: 
 

mm 19
3,14

2744
π

A4d =
⋅

=
⋅

=  

 
• dobrano:  

- trzy membranowe zawory bezpieczeństwa typu  SYR 1915 
- wartość ciśnienia początku otwarcia     4 bar 

 - średnica króćca przyłączeniowego     1 ¼ " 
 - wewnętrzna średnica króćca dolotowego   27 mm 
 
 
4.5. Dobór zaworów bezpieczeństwa ZB2 

 
Założenia do obliczeń: 
 

• moc cieplna wymiennika c.o.:  N = 400 kW 
• parametry kotłowni węglowej:  tmax = 90ºC, pmax = 0,2 MPa 
• maksymalne parametry instalacji c.o.: tmax = 70 ºC, pmax = 0,4 MPa 
• współczynniki wypływu zaworu bezpieczeństwa typu SYR 1915 (1 ¼ ”):  

− dla par i gazów   α = 0,48  (nastawa 1,5 bar) 
− dla wody  αc = 0,25 (nastawa 1,5 bar) 
 

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

• przepustowość wynikająca ze wzrostu ciśnienia na skutek ogrzewania wody 
w wymienniku: 
 

             
r

N3600m1
⋅

≥  

 
gdzie:   N - moc cieplna wymiennika,  

r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem  
(p = 0,2 MPa); r = 2157kJ/kg  
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hkg 668
2157

4003600
1m =

⋅
≥  

 
• strumień wody uzupełniającej: 

 

2

2

2

d
g1,310,5

Δhdm
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−

⋅
=  

 
gdzie:   d - średnica kryzy, d = 5mm 

Δh – spadek ciśnienia na kryzie, Δh =1,6 - 0,4 = 1,2 MPa = 120 mH2O 
  G – grubość kryzy, g = 2 mm 
 

hkg  2777hm 3,00

5
21,310,5

1205m 3
2

2

2 ==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−

⋅
=  

 
• sumaryczna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

 
hkg344527776682m1mm =+=+=  

 
• udział pary w mieszance: 

 

r
iix 21

2
−

=  

 
gdzie:   i1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy ciśnieniu 

     zrzutowym 
        p1 = 0,22 MPa i temperaturze t1 = 90ºC; i1 = 568 kJ/kg 

i2 - entalpia wody na wylocie zaworu bezpieczeństwa przy  
                ciśnieniu atmosferycznym; 

                   i2 = 419 kJ/kg 
r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem 
    bezpieczeństwa; r = 2128kJ/kg 

 

0,07
2128

419568x 2 =
−

=  

 
• powierzchnia wypływu wody: 

 
( )

( ) 121c

2
w ρppα5,03

mx1A
⋅−⋅⋅

⋅−
=  

 
gdzie:   αc -  współczynnik wypływu cieczy dla zaworu bezpieczeństwa 
                             typu SYR 1915 (1 ¼ ”);  αc = 0,25 
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            p1 - ciśnienie zrzutowe,   p1 = pp x 1,1  
            pp - ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa;    

       pp = 0,20 MPa;  p1 = pp x 1,1 = 1,1 x 0,2 = 0,22 MPa  
            p2 - ciśnienie odpływowe,   p2 = 0 MPa 
            ρ1 – gęstość wody przed zaworem bezpieczeństwa,  ρ = 935 kg/m3 

 
( )

( )
2

w mm 178
93500,220,255,03

34450,071A =
⋅−⋅⋅

⋅−
=  

 
• powierzchnia wypływu pary wodnej: 

 

0,1)(pαKK10
mxA

121

2
p +⋅⋅⋅⋅

⋅
=  

 
gdzie:   α - współczynnik wypływu pary dla zaworu bezpieczeństwa 
                           typu SYR 1915 (1 ¼ ”);  α = 0,48 

K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika 
       przed zaworem bezpieczeństwa;  K1 = 0,53 
K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający stosunku ciśnień;   
K2 = 1 

             p1 - ciśnienie zrzutowe,   p1 = 0,22 MPa  
 

2
p mm 292

0,1)(0,220,4810,5310
34450,07A =

+⋅⋅⋅⋅
⋅

=  

 
 

2
pw mm 470292178AAA =+=+=  

 
• najmniejsza średnica wewnętrzna przewodu dopływowego pojedynczego 

zaworu bezpieczeństwa: 
 

mm 24
3,14

4704
π

A4d =
⋅

=
⋅

=  

• dobrano:  
- trzy membranowe zawory bezpieczeństwa typu  SYR 1915 
- wartość ciśnienia początku otwarcia     2 bar 

 - średnica króćca przyłączeniowego     1 ¼ " 
 - wewnętrzna średnica króćca dolotowego   27 mm 
 
4.6. Dobór pomp obiegowych 
 
4.6.1. Dobór pompy obiegowej PO1 – obieg 1 – do przychodni i administracji 
 

Wymagana wydajność pompy: 
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tc

Q
G

p

PO
PO Δ⋅

= 1
1  

 
Q – moc nominalna instalacji dla „obiegu 1” – do przychodni  
       i administracji;                           Q = 90,5 kW 

 Δt – obliczeniowa różnica temperatur;   Δt = 15 K 
 

hmskgGPO
3

1 18,544,1
1519,4
5,90

==
⋅

=           

 
Opory przepływu w „obiegu 1”:  

−  Zawór trójdrogowy  7,0 kPa 

−  zawór zwrotny DN50 3,5 kPa 

− filtr osadnikowy DN50  1,5 kPa 

− opory na odmulaczu 2,0 kPa 

−  opory liniowe i miejscowe instalacji  30 kPa 

− wymiennik 20 kPa 

Razem opory przepływu 64 kPa 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:   

kPapPK 64=Δ  

Dobrano  pompę 1-fazową typu MAGNA 40-120F produkcji GRUNDFOS. 
Karta doboru w załącznikach. 
 
4.6.2. Dobór pompy obiegowej PO2 – obieg 2 – do pawilonu łóżkowego  
 

Wymagana wydajność pompy: 

  
tc

Q
G

p

PO
PO Δ⋅

= 2
2  

 
Q – moc nominalna instalacji dla „obiegu 2” – do pawilonu 
       łóżkowego;                           Q = 135kW 

 Δt – obliczeniowa różnica temperatur;   Δt = 15 K 
 

hmskgGPO
3

1 74,715,2
1519,4

135
==

⋅
=           

 
Opory przepływu w „obiegu 2”:  

−  Zawór trójdrogowy 7,0 kPa 

−  zawór zwrotny DN65 3,5 kPa 
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− filtr osadnikowy DN65  2,0 kPa 

− opory na odmulaczu 1,5kPa 

−  opory liniowe i miejscowe instalacji  40 kPa 

− wymienniki 20 kPa 

Razem opory przepływu 74 kPa 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:   

kPapPK 74=Δ  

Dobrano  pompę 1-fazową typu MAGNA 40-120F produkcji GRUNDFOS. 
Karta doboru w załącznikach. 
 
4.6.3. Dobór pompy obiegowej PO3 – obieg 3 – do kuchni 
 

Wymagana wydajność pompy: 

  
tc

Q
G

p

PO
PO Δ⋅

= 3
2  

 
Q – moc nominalna instalacji dla „obiegu 3” – do kuchni      Q = 78,9kW 

 Δt – obliczeniowa różnica temperatur;            Δt = 15 K 
 

hmskgGPO
3

1 50,425,1
1519,4
9,78

==
⋅

=           

 
Opory przepływu w „obiegu 3”:  

−  Zawór trójdrogowy  7,0 kPa 

−  zawór zwrotny DN50 3,5 kPa 

− filtr osadnikowy DN50  2,0 kPa 

− opory na odmulaczu 1,5 kPa 

−  opory liniowe i miejscowe instalacji  10 kPa 

− wymiennik 20 kPa 

Razem opory przepływu 44 kPa 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:   

kPapPK 44=Δ  

Dobrano pompę 1-fazową typu MAGNA 40-100F produkcji GRUNDFOS. 
Karta doboru w załącznikach. 
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5.    Demontaże 
 

Należy wykonać demontaż istniejącego węzła cieplnego: 
  

L.p. Pozycja Jedn. Ilość 

Rury stalowe ocynkowane zaizolowane watą 
szklaną pod płaszczem gipsowym  

DN 15 m 24 
DN 20 m 1,5 
DN 25 m 19 
DN 32 m 25 
DN 40 m 50,5 
DN 50 m 21,5 
DN 65 m 133 
DN 80 m 39 

DN 100 m 40 
DN 125 m 5 

1 

DN 200 m 2,5 

Zasuwa kołnierzowa   

DN 15 szt. 6 

DN 20 szt. 1 

DN 25 szt. 5 

DN 32 szt. 2 

DN 40 szt. 13 

DN 50 szt. 1 

DN 65 szt. 19 

DN 80 szt. 4 

2 

DN 100 szt. 13 
Zasuwa kołnierzowa żeliwna do pary   3 

DN 65 szt. 1 
Zawór zwrotny kołnierzowy  

DN 65 szt. 2 

4 

DN 80 szt. 2 
Zawór zwrotny gwintowany   

DN 25 szt. 2 

5 

DN 32 szt. 1 
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DN 65 szt. 1  
DN 80 szt. 2 

6 Filtr siatkowy kołnierzowy Polna DN 40 szt. 1 
7 Zawór regulacyjny z siłownikiem DN 40  szt. 1 

Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy  

DN 40 szt. 1 

Zawór sprężynowy bezpieczeństwa    

DN 40 szt. 4 

8 

DN 80 szt. 1 
9 Zawór odcinający gwintowany skośny   

DN 15 szt. 4 
DN 25 szt. 1 
DN 32 szt. 8 
DN 40 szt. 1 

 

DN 50 szt. 5 
Zawór odcinający gwintowany prosty  

DN 25 szt. 2 

DN 32 szt. 4 

DN 50 szt. 2 

DN 65 szt. 4 

10 

DN 80 szt. 3 
11 Zawór elektromagnetyczny DN 25  szt. 1 
12 Zawór regulacyjny termostatyczny  

bezpośredniego działania DN 50 szt. 2 

13 Odmulacz stalowy o wymiarach φ 40, wys. 76cm szt. 2 
14 Wymienniki ciepła typu JAD 5.60 o wys. 1,4m szt. 4 

15 Zbiornik hydroforowy z pompą i zaworem 
bezpieczeństwa szt. 1 

16 Pompa LFP Leszno typ. 32PWr80c,  
220-230V, 50Hz, temp. Czynnika 110oC szt. 1 

17 Pompa PJM ładująca z silnikiem i z cokołem 
betonowym szt. 4 

18 Pompa PJM ładująca z silnikiem  szt. 2 

19 Odwadniacze DN 25 szt. 6 

Kryzy stalowe  

DN 15 szt. 3 

DN 32 szt. 1 

DN 40 szt. 1 

20 

DN 100 szt. 1 
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21 Czujniki temperatury szt. 10 

22 Zbiornik kondensatu stalowy grubość ścianki  
ok. 4cm  o wymiarach 112x116x120 szt. 1 

23 
Zbiornik stalowy wody magazynującej o 

wymiarach 200x150x100 z dwoma betonowymi 
cokołami o wymiarach 150x32x20 

szt. 1 

24 Zbiorniczek odpowietrzający pojemność 2,5 dm3 szt. 2 
25 Zbiorniczek odpowietrzający pojemność 2,0 dm3 szt. 4 
26 Manometry  szt. 26 
27 Termometr  szt. 15 
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6.    Zestawienie materiałów 
 

L.p. Oznaczenie Pozycja Jednost. Ilość Producent 

CZĘŚĆ WYSOKOPARAMETROWA 

1 W1 

Wymiennik plytowy lutowany typu HL2-90, o 
mocy 350kW,przyłacza 4 x DN50 śrubunkowe, 
ilośćpłyt - 90 el. W komplecie wraz z izolacją 
cieplną wymiennika 

kpl. 1 DANFOSS -
LPM 

2 S1 ÷ S4 Zawór kulowy kołnierzowy DN65, PN20, tmax = 
150°C    szt. 4 EFAR 

3 F1, F2 Magnetofiltr kołnierzowy DN100, PN16, tmax = 
100°C, Fig. 821A szt. 2 ZETKAMA 

4 MV 

Zawór regulacyjny dwudrogowy typu VB2, kv+40 
m3/h, nr kat.065B2061, DN50, PN25, 
tmax=150°C z siłownikiem sterowanym 
analogowo typu AME 20, sygnałem 4-20mA, nr 
kat. 082G3015 

kpl. 1 DANFOSS 

5 RRC 

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem 
przepływu typu AVPB, DN50 ze zmienną 
nastawą 0.2 -1.0bar, tmax = 150°C, z przyłączem 
kołnierzowym, nr kat.003H6470 

kpl. 1 DANFOSS 

6 P1 ÷ P5 Zawór kulowy do  wspawania DN15, PN20, tmax 
= 150°C    szt. 4 EFAR 

7 P6 ÷ P7 Zawór kulowy międzyołnierzowy DN15, PN20, 
tmax = 150°C    szt. 2 EFAR 

Zawór dławiący  φ 6mm, PN20, tmax = 150°C   szt. 1   

8 PP 

Rurka impulsowa miedziana φ 6mm, z końcówką 
do zaworu regulatora różnicy ciśnień m 1   

9           

SPINKA UZUPEŁNIAJĄCA ZŁAD 

10 S3÷ S7 Zawór kulowy międzyołnierzowy DN20, PN20, 
tmax = 150°C    szt. 5 EFAR 
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11 KR Kryza stalowa dla średnicy DN20, φ ?mm, g = 
2mm szt. 1 EFAR 

12 F3 Filtr kołnierzowy DN20, PN16, tmax = 100°C, 
Fig. 821A szt. 1 ZETKAMA 

  ZU Zawór uzupełniający zład - automatyczny typu 
VF06-1/2A zak. 0,5-4 bar, t=70stC, PN16 szt. 1 HONEYWELL

13 FQ 
Wodomierz skrzydełkowy do wody ciepłej typu 
JS 2,5 90 - DN15, o nominalnym strumieniu 
przepływu 2,5m3/h 

szt. 1 PO-WO-GAZ

14 ZZ1 Zawór zwrotny płytkowy gwintowany DN20, 
PN12, tmax = 150°C, ART.13 szt. 1 PERFEXIM 

15 ZZ2 Zawór uzupełniania automatycznego instalacji 
DN20, PN12, tmax = 150°C, typu........ szt. 1 HONEYWELL

CZĘŚĆ NISKOPARAMETROWA 

16 1 ÷ 11 Zawór kulowy kołnierzowy DN100, PN10, tmax = 
110°C    szt. 11 EFAR 

17 P8÷ P24 Zawór kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 
110°C    szt. 17 PERFEXIM 

18 ODM Magnetoodmulacz typu OISm 300/100, przyłącze 
2 x DN65, kołnierzowe, tmax=150°C szt. 1 SPAW-TEST

19 F2, F3, F6 Filtr siatkowy gwintowany DN50, PN10, tmax = 
110°C szt. 3 PERFEXIM 

20 12÷ 17, 24÷ 
29 

Zawór kulowy gwintowany DN50, PN10, tmax = 
110°C    szt. 12 PERFEXIM 

21 18÷ 23 Zawór kulowy gwintowany DN65, PN10, tmax = 
110°C    szt. 6 PERFEXIM 

22 ZZ2, ZZ4 Zawór zwrotny płytkowy gwintowany DN50, 
PN12, tmax = 150°C, ART.13 szt. 2 PERFEXIM 

23 ZZ3 Zawór zwrotny płytkowy gwintowany DN65, 
PN12, tmax = 150°C, ART.14 szt. 1 PERFEXIM 



KOSZT-BUD  Projekt budowlano-wykonawczy  węzła cieplnego wraz z układem kolektorów 
słonecznych w Szpitalu Rejonowym przy ul. Wyszyńskiego 1 w Kłobucku Str. 20 

 

 

24 ZM1, ZM2, 
ZM3 

Zawór trójdrogowy mieszający obrotowy typu 
HFE 3, nr kat. 065B5140,kv = 44m3/h, DN40 -
przyłacze kołnierzowe, PN6, t= 0 -110°C, z 
siłownikiem AMB 182 sterowany sygnałem 
analogowym 0-10V, zasilanie DC 24V, nr kat. 
082G4055, wraz z zestawem przyłączeniowym 
do zaworu obrotowego, nr kat. 082G4230 

kpl. 3 DANFOSS 

25 ZM4 

Zawór trójdrogowy tyou VF3, nr kat.082H3023 , 
kv = 63m3/h, nr kat. 065B1665, DN65, PN16, 
tmax=130°C (jako zawór rozdzielający), z 
siłownikiem AME 56 sterowany sygnałem 
analogowym 0-10mA, zasilanie DC 24V, nr kat. 
082H3025 

kpl. 1 DANFOSS 

26 PO1, PO2 

Pompa obiegowa o płynnej regulacji obrotów 
typu MAGNA 40-120F, 230V-240V, 1 fazowe 
zasilanie, 50Hz (zgodnie z kantą doboru - 
załącznik) 

szt. 1 GRUNDFOS 

27 PO3 

Pompa obiegowa kotłowa o płynnej regulacji 
obrotów typu MAGNA 40-100F, 230V-240V, 1 
fazowe zasilanie, 50Hz (zgodnie z kantą doboru - 
załącznik) 

szt. 1 GRUNDFOS 

28 PNW 
Przeponowe naczynie zwbiorcze typu E400, o 
poj 500dm3, przyłacze gwintowane 1", pmax = 6 
bar, tmax=70°C 

szt. 1 REFLEX 

29 W2 

Wymiennik plytowy lutowany typu HL2-104, o 
mocy 400kW, przyłącza 4 x DN50 śrubunkowe, 
ilośćpłyt - 104 el. W komplecie wraz z izolacją 
cieplną wymiennika 

kpl. 1 DANFOSS -
LPM 

30 ZB1 Zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 
1915, 1 1/4"  , potw = 4bar szt. 1 SYR 

31 ZB2 Zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 
1915, 1 1/4"  , potw = 2bar szt. 1 SYR 

Przewody stalowe czarne wg PN-74/H-74219 

  DN15 m 26   
  DN20 m 6   
  DN25 m 10   
  DN32 m 5   
  DN40 m 5   

32 

  DN50 m 82   
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  DN65 m 31   
  DN100 m 10   

 

  Układ rozdzielaczy c.o. 2 x DN150, L=1,8m ,  
w komplecie z dennicami spawanymiDN150 i 
konstrukcją wsporczą z kształtowników 
stalowych, wraz z izolacją cieplną z wełny 
mineralnej  
o gr. 40mm z płaszczem z aluminium 

kpl. 1   

Izolacje rurociągów, materiały dodatkowe 

Izolacja z pianki poliuretanowej typu 
THERMAFLEX PUR o gr. 20mm płaszczu z PVC 
na rurociągi stalowe: 

  

DN20, gr. 20mm m 6 

DN25, gr. 20mm m 10 

DN32, gr. 20mm m 5 

DN40, gr. 20mm m 5 

33 

  DN50 gr. 20mm m 82 

THERMAFLEX

Izolacja z pianki poliuretanowej typu 
THERMAFLEX PUR o gr. 30mm płaszczu z PVC 
na rurociągi stalowe: 

  

DN65, gr. 30mm m 31 
34 

  DN100, gr. 30mm m 10 

THERMAFLEX

Kolana hamburskie czarne   

DN20 szt. 5 

DN25 szt. 4 

DN50  szt. 8 

DN65 szt. 8 

35 

  DN100 szt. 14 

  

Zwężki obciskane czarne     

DN65/DN50 szt. 6 

DN65/DN40 szt. 2 

DN100/DN50 szt. 4 

36 

  DN100/DNDN65 szt. 2 

  

Kołnierze stalowe   

DN15 szt.   

DN25 szt. 12 

37   

DN40 szt. 6 
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DN65 szt. 12   

DN100 szt. 22 

 

38 
  

Złączki gwintowane stalowe czarne 
wg 

technolo
gii robót 

    

39 
  

Konstrukcja wsporcza z kształtowników 
stalowych dla węzła (stelaż) 

wg 
technolo
gii robót 

    

AKPiA i CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

40 M1 Manometr zwykły o średnicy obudowy 100 mm, 
zakres   0 ÷ 2,0 MPa, kl.1,6 szt. 1 KFM 

41 M2 Manometr zwykły o średnicy obudowy 100 mm, 
zakres   0 ÷ 0,6 MPa, kl.1,6 szt. 4 KFM 

42 M3 Manometr zwykły o średnicy obudowy 100 mm, 
zakres   0 ÷ 0,4 MPa, kl.1,6 szt. 3 KFM 

43 K Kurek manometryczny fig.528  szt. 8 KFM 

44 T2 Termometr bimetaliczny, zakres   0 ÷ 100°C, 
kl.1,6 szt. 12 KFM 

45 

TET2, 
TET2a, 
TET3, 

TET4, TET5 

Czujnik temperatury medium z przetwornikiem 
sygnału typu MBT3560, zanurzeniowy, Pt1000, 
zasilanie 10-30V DC, wyjście 4 - 20 mA   

szt. 5 DANFOSS 

46 TET1 
Czujnik temperatury zewnętrznej naścienny typu 
TOP-Z-850-B z przetwornikiem sygnału typu , 
wyjście 4 - 20 mA   

szt. 1 LIMA-THERM

47 Pres Presostat typu KPI 35, zakres nastaw -0,2 - 8 
bar, PN17, G1/4"A, nr kat. 060-1217 szt. 1 DANFOSS 

48 AA1 

Kompletna szafa zasilająco-sterownicza 
wyposażona w aparaturę sterowniczą realizującą 
wymagania projektu w zakresie AKPiA  wraz z 
oprogramowaniem i uruchomieniem sterowania, 
regulacji i transmisji danych sterownika 

kpl. 1 

"CONTROLT
ECH" 

www.controlte
ch.pl 

49 AA2 

Kompletna szafa zasilająco-sterownicza 
wyposażona w aparaturę sterowniczą realizującą 
wymagania projektu w zakresie AKPiA wraz z 
oprogramowaniem i uruchomieniem sterowania, 
regulacji i transmisji danych sterownika 

kpl. 1 

"CONTROLT
ECH" 

www.controlte
ch.pl 

50   przewód LIYY 2 x 1mm2 m 220   
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51 
  

przewód LIYY 3 x 1mm3 m 100 
  

52 
  

przewód do pomp H05VV-F 3 x 1 mm2 m 140 
  

53   przewód do kotła H05VV-F 5 x2,5 mm2 m 15   

54   rura RVS, o średnicy d = 100mm m 6   

55   korytka kablowe 40 x 60 m ok. 90m POLAM 
SUWAŁKI 

56   bednarka FeZn 30x4 m 81 ELKO-BIS 

57   uchwyty dystansowe do bednarki szt. 16 ELKO-BIS 

58   przewód do połaczeń wyrównawczych LgY 1x4 
mm2 m 

wg 
technolo
gii robót 

  

59   zaciski , objemy rurowe  szt.   ELKO-BIS 

 
 

Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może  
być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów niż w zestawieniu, 
jednakże o identycznych parametrach i za pisemną zgodą projektanta. 
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CZĘŚĆ II 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP.   
1.1. Zakres projektu.  
1.2. Założenia.  
1.3. Parametry techniczne kolektorów.  
1.4. Określenie współczynnika pokrycia.  
 
2. OPIS TECHNICZNY.  
1.1. Wykonanie układu.  
1.2. Zabezpieczenie instalacji.  
1.3. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego układu solarnego.  
1.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla układu solarnego.  
1.5. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla układu c.w.u.  
1.6. Próby i regulacja instalacji.  
1.7. Układ sterowania.  
 
3. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW.  
3.1. Zestawienie urządzeń i armatury.  
3.2. Zestawienie materiałów.  
 
4. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA.  
- Rzut poziomy pomieszczenia „węzła solarnego”. 
- Rzut poziomy dachu.  
- Rozwinięcie instalacji solarnej. 
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1. _W_S_T_Ę_P.  
 
 
1.1.  ZAKRES PROJEKTU. 
 
   W zakres projektu wchodzi opracowanie koncepcji układu solarnego na podstawie uzyskanych 
danych dotyczących zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, obliczenia cieplno-hydrauliczne 
obiegu instalacji solarnej, dobór urządzeń, pomp obiegowych, przeponowych naczyń wzbiorczych, 
armatury, zestawienie materiałów oraz dokumentacja rysunkowa. 
 
 
1.2.  ZAŁOŻENIA.  
 

• układ solarny przeznaczony dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej; 
• płaskie kolektory solarne;  
• lokalizacja kolektorów na dachu budynku głównego; 
• lokalizacja podgrzewaczy c.w.u. w dotychczasowym pomieszczeniu; 
• podgrzewacze c.w.u. dwuwężownicowe; 
• zasilanie górnych wężownic podgrzewaczy z kotłowni stałopalnej lub sieci ciepłowniczej;  
• automatyczna regulacja procesów cieplnych; 
• w przypadku braku odbioru ciepła przewidzieć należy możliwość zasłonięcia części pól 

kolektorów plandekami maskującymi. 
 
 
1.3.  PARAMETRY TECHNICZNE KOLEKTORÓW PŁASKICH – GASOKOL tecSol. 
  

• wymiary:  wysokość - 2100 mm, szerokość - 1070 mm, grubość - 105 mm; 
• powierzchnia brutto:  2,253 m2; 
• powierzchnia apertury:  2,015 m2; 
• powierzchnia absorpcji:  2,015 m2; 
• materiał obudowy zbiorczej:  profil aluminiowy o podwójnej ściance, malowany lakierem 

proszkowym w kolorze czarnym, spawany na skosie; 
• materiał zespołu zbiorczego (absorbera):  całopowierzchniowy absorber miedziany z powłoką 

wysokoselektywną SUNSELECT – absorpcja 95%, emisja 4%; 
• izolacja zespołu zbiorczego:  o grubości 50 mm, zapewniająca wysoki współczynnik 

sprawności;  
• izolacja boczna:  o grubości 20 mm z wełny mineralnej; 
• uszczelki:  trzykrawędziowe, wulkanizowane na rogach uszczelnienie z EPDM, odporne na 

promieniowanie UV; 
• przykrycie absorbera:  hartowane, gradoodporne szkło solarne o grubości 3,2 mm (certyfikat), 

transmisja 92%; 
• pojemność całkowita kolektora:  1,95 dm3; 
• waga (bez nośnika energii) :  48 kg; 
• liniowy współczynnik straty ciepła:  k1 = 3,5182 W/(m2K); 
• kwadratowy współczynnik straty ciepła:  k2 = 0,0151 W/(m2K2); 
• współczynnik przeliczeniowy kolektora:  ηko = 0,8206; 
• współczynnik sprawności kolektora:  η0,05 = 0,6146; 
• moc określona kolektora:  (Me = 800 W/m2, ϑk - ϑu = 40 K):  991 W; 
• łączenie kolektorów tecSol w jedną baterię:  do 10 kolektorów bez kompensatorów; 
• gwarancja:  10 lat. 
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UWAGA: dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów, co najmniej równorzędnych 
pod względem parametrów technicznych, wymiarowych oraz jakościowych. Wszelkie 
zmiany podlegać będą uzgodnieniu z Projektantem.  

 
1.4.  OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA POKRYCIA. 
 

• prognozowane roczne zużycie c.w.u. – 3 276 000 kg/rok 
• roczne zapotrzebowanie na energię (przy Δt = 40ºC) 
                  Q = 152 400 kWh/rok 
• przy następujących założeniach: 
           - powierzchnia kolektorów = 100 m2  
           - sprawność systemu = 50% 
           - energia promieni słonecznych przypadająca na 1 m2 kolektora – 1000 kWh/m2/rok 
    współczynnik pokrycia wyniesie 35%. 

 
(dane dotyczące zużycia c.w.u. na podstawie wykonanego audytu). 

 
 

2. _O P I S   T E C H N I C Z N Y.  
 
2.1.  WYKONANIE UKŁADU.  
 
   Uwzględniając warunki wymiarowe dachu oraz najkorzystniejszy wariant połączeń, w układzie 
zastosowane zostaną kolektory płaskie firmy GASOKOL typu tecSol GKAN-S w ilości 50 sztuk. 
Łączna powierzchnia absorberów wyniesie 100,75 m2. Kolektory rozłożone będą w 5 rzędach po 10 
sztuk. Zamontowane one zostaną na 10 ramach montażowych firmy GASOKOL. W każdym rzędzie 
zastosowane zostaną dwie ramy, które połączyć należy ze sobą łącznikami. Ramy montażowe 
zamontowane zostaną na specjalnych konstrukcjach wsporczych, które zakotwiczone będą do 
konstrukcji budynku. Rozmieszczenie kolektorów na dachu przedstawione jest na rysunku rzutu 
poziomego dachu. 
   Kolektory połączone będą ze sobą w rzędzie systemowymi złączkami. Przepływ czynnika 
grzewczego odbywać się musi od lewej do prawej strony. Cała instalacja wykonana będzie z rur 
miedzianych, łączonych przez lutowanie twarde. Rzędy kolektorów połączone będą w układzie 
Tichelmana, zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Rury łączące poszczególne rzędy kolektorów 
prowadzone będą pod powierzchnią dachu (w przestrzeni pomiędzy dachem a najwyższym stropem). 
Zapewnić należy odpowiednie spadki określone na rysunku rozwinięcia. Poszczególne rzędy 
kolektorów połączone będą z instalacją rurami o średnicy DN 22 x 1,0 mm. Przejście rurociągów 
przez pokrycie dachowe powinno być wykonane w taki sposób, aby zapewnić właściwą szczelność. 
Rura zasilająca każdy rząd połączona będzie z kolektorem za pomocą czwórnika. Na czwórniku 
zamontowane będą automatyczne odpowietrzniki. W jednym z czwórników zamontowany będzie 
czujnik temperatury. Instalacja pozioma prowadzona pod dachem doprowadzona będzie do 
pomieszczenia „węzła solarnego” pionem o średnicy DN 42 × 1,5 mm. Pion ten prowadzony będzie w 
klatce schodowej. W odpowiednim miejscu wykonać należy kompensator wydłużeń. Jednocześnie z 
pionem prowadzony będzie także przewód elektryczny do czujnika temperatury kolektorów. 
   Instalacja izolowana będzie cieplnie łupkami izolacyjnymi z wełny skalnej o grubości 30 mm, 
pokrytej folią aluminiową. Rurociąg prowadzony przez klatkę schodową obudować należy 
odpowiednimi osłonami, zabezpieczającymi przed uszkodzeniem izolacji.  
   W „węźle solarnym” zainstalowane będą cztery podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, pompa 
obiegowa, przeponowe naczynia wzbiorcze, zbiornik schładzający, zbiornik na czynnik grzewczy, 
armatura oraz separator powietrza. Rozmieszczenie tych urządzeń przedstawione jest na rysunku 
rzutu poziomego węzła cieplnego. 
   Ze względu na wysokość pomieszczenia „węzła solarnego” (2,26 m), konieczne będzie 
zastosowanie odpowiedniej wielkości zbiorników. Zastosowane zostaną dwuwężownicowe 
podgrzewacze firmy REFLEX typu SF 1000/2 o wysokości 2025 mm.  
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   Aby zapewnić równomierny rozkład temperatury wody w podgrzewaczach c.w.u. wszystkie obiegi 
wykonane muszą być w układach Tichelmana, zgodnie z rysunkiem rozwinięcia instalacji solarnej.  
   Podłączenie dolnych wężownic podgrzewaczy z kolektorami solarnymi zapewniać będzie rurociąg z 
rur miedzianych o średnicy DN 42 × 1,5 mm. Na rurze zasilającej wykonać należy zasyfonowanie 
(pętlę termoizolacyjną), która zapobiegać będzie recyrkulacji. Na rurze powrotnej zamontowana 
będzie pompa obiegowa, zawór zwrotny, armatura odcinająca oraz zawór regulacyjno-pomiarowy, 
umożliwiający nastawienie odpowiedniego przepływu przez kolektory. W określonych miejscach 
zainstalowane będą także termometry i manometr, oraz dwa zawory z zabezpieczeniem kołpakowym 
oraz końcówką dla podłączenia węża, które służyć będą do napełniania i opróżniania instalacji 
solarnej.  
   Górne wężownice podgrzewaczy połączone będą z rozdzielaczem c.o. za pośrednictwem rur 
stalowych o średnicy DN 50 mm. Zapewnić należy odpowiednie spadki. W najwyższych punktach 
rurociągu zamontowane będą automatyczne zawory odpowietrzające. W najniższym punkcie 
zamontować należy zawór odwadniający z zabezpieczeniem kołpakowym.  
   Podgrzewacze połączone będą z istniejącą instalacją zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacją 
stalowymi rurociągami ocynkowanymi o średnicach odpowiednio DN 65, DN 65 i DN 32. Na rurze 
ciepłej wody użytkowej zamontować należy termostatyczny zawór mieszający, który zabezpieczać 
będzie instalację przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury. Na rurze cyrkulacyjnej 
zamontowana będzie pompa cyrkulacyjna. 
 
 
2.2.  ZABEZPIECZENIE INSTALACJI.  
 
   Zabezpieczenie instalacji solarnej zapewnione będzie przez przeponowe naczynie wzbiorcze oraz 
zawór bezpieczeństwa. Zastosowane zostanie naczynie firmy REFLEX typu S 600, które 
przystosowane jest do pracy w instalacjach solarnych z zawartością środka przeciw zamarzaniu. 
Podłączone ono będzie do przewodu powrotnego, zgodnie z rysunkiem rozwinięcia. W związku z tym, 
iż dopuszczalna temperatura pracy przepony w naczyniu wzbiorczym może wynosić max. 70ºC, 
zastosowany zostanie zbiornik schładzający firmy REFLEX typu V 60. Przeponowe naczynie 
wzbiorcze połączone będzie za pośrednictwem zaworu stopowego, umożliwiającego sprawdzenie 
ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia. 
   Zawór bezpieczeństwa zamontowany będzie na rurze powrotnej, zgodnie z rysunkiem rozwinięcia. 
Rura odpływowa z zaworu bezpieczeństwa o średnicy DN 35 × 1,5 doprowadzona będzie do 
otwartego zbiornika umożliwiającego przejęcie czynnika grzewczego. Zbiornik ten służyć będzie także 
do zgromadzenia czynnika grzewczego podczas opróżniania instalacji.  
   Zabezpieczenie układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej zapewnione będzie przez 
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa. Zastosowane zostanie przeponowe 
naczynie firmy REFLEX typu DT5 junior 500 z podłączeniem DUO DN 50. Na każdej rurze zasilającej 
zbiornik zimną wodą zamontowany będzie zawór bezpieczeństwa o średnicy DN 20 i ciśnieniu 
otwarcia 6 bar. 
 
  
2.3.  DOBÓR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO UKŁADU SOLARNEGO. 
 
2.3.1. Obliczenie pojemności instalacji.  
 
         1/ pojemność kolektorów                           Vk =   98 dm3 
         2/ pojemność wężownic podgrzewaczy      Vp = 100 dm3 
         4/ pojemność rur                                        Vr = 152 dm3  
         5/ pojemność zbiornika schładzającego     Vz =   60 dm3  
                                                                           VA = 410 dm3  
 
2.3.2. Obliczenie przeponowego naczynia wzbiorczego.  
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            gdzie:   VV  - objętość zabezpieczającej poduszki wodnej [dm3]  
                                                 Vv = 0,01 × VA  [dm3] 
                        VA  - objętość całkowita instalacji [dm3] 
                                                 Vv = 0,01 × 410  [dm3] 
                                                 Vv = 4,1 dm3 

                        V2  - zwiększenie objętości czynnika przy nagrzewaniu się instalacji 
                                                 V2 = VA × β  [dm3] 
                        β - rozszerzalność cieplna dla czynnika grzewczego  
                            od -20º do + 120ºC - β = 0,13 
                                                 V2 = 410 × 0,13 
                                                 V2 = 53,3 dm3 

                        pe - dopuszczalne nadciśnienie końcowe [bar] 
                                                 pe = psi – (0,1 × psi) 
                                                 pe = 6 – (0,1 × 6)  
                                                 pe = 5,4 bar 
                        pst - ciśnienie wstępne poduszki w przeponowym naczyniu wzbiorczym  [bar] 
                                                 pst = 1,5 bar + (0,1 × h) 
                        h - wysokość statyczna instalacji  [m] 
                                                 pst = 1,5 bar + (0,1 × 15) 
                                                 pst = 3,0 bar 
                        z - liczba kolektorów 
                        Vk - pojemność kolektora [dm3] 
                                                VN = 522 dm3 
            
           Zastosować należy naczynie o pojemności VN = 600 dm3  
           Ciśnienie wstępne poduszki gazowej – 3,0 bar. 
 
 
2.4.  DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA UKŁADU SOLARNEGO. 
 
   Na podstawie normy EN 12975-1, dobrano tabelarycznie zawór bezpieczeństwa dla powierzchni 
łącznej absorbera - 100 m2. Zastosowany powinien być zawór o średnicy DN 25, maksymalnym 
ciśnieniu 6 bar, maksymalnej temperaturze 120ºC oraz oznakowaniu literą „S” w symbolu zaworu.  
 
 
2.5.  DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA UKŁADU C.W.U. 

 
- wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa 

               
r
Qm ×≥ 36001    [kg/h] 

gdzie: 
            Q – nominalna moc kotła = 400 kW  
             r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu panującym przed zaworem 
            p – max. ciśnienie robocze = 0,6 [MPa] 
            p1 = 1,1 x 0,6 [MPa] 
            p1 = 0,66 MPa 
            r = 2057,8 [kJ/kg] dla p = 0,76 MPa 
  

m = 699,7 kg/h 
 
- powierzchnia zaworu bezpieczeństwa 
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 gdzie:  
αc – współczynnik wypływowy dla wody zaworu bezpieczeństwa 
       typu SYR 2115 – DN 20 
p1 –  ciśnienie zrzutowe; 
p2 – ciśnienie odpływowe; 
ρ1 – gęstość cieczy przed zaworem; 

dane: 
αc = 0,2  
p1 = 0,66 [MPa]  
p2 = 0 [MPa]  
ρ1  = 983 kg/m3 (dla temp. 60ºC) 
 

                                             Aw = 27,3 mm2 
 
- średnica zaworu bezpieczeństwa 
 

                                            
Π
×

=
Ad 4

   [mm] 

                                            d = 5,9 mm 
 
Ze względu na zastosowanie czterech zbiorników c.w.u. zamontowane zostaną cztery zawory 
bezpieczeństwa firmy SYR 2115 – DN 20 o średnicy siedliska 14 mm. 
 
 
2.6.  PRÓBY I REGULACJA INSTALACJI.  
 
   Po całkowitym wykonaniu instalacji przeprowadzić należy próbę szczelności, wykonać płukanie 
instalacji, po czym izolować instalację cieplnie. 
   Układ napełnić należy mieszanką glikolu propylenowego i wody w proporcji 47% - 53%. 
Mieszanka taka posiadać będzie odporność przed zamarzaniem do temperatury: - 30ºC. 
 
Ustawienia: 
     - ciśnienie wstępne poduszki gazowej w przeponowym naczyniu wzbiorczym solarnym - 3 
bar; 
     - ciśnienie wstępne poduszki gazowej w przeponowym naczyniu wzbiorczym c.w.u. - 4 bar; 
     - przepływ na zaworze regulacyjno-pomiarowym obiegu solarnego -  35 l/min; 
     - przepływ na pompie obiegowej zasilającej zbiorniki z układu c.o. - 8,0 m3/h. 
 
 
2.7.  UKŁAD STEROWANIA.  
 
   Układ solarny sterowany będzie z szafy sterowniczej A1, wyposażonej w sterownik swobodnie 
programowalny. Realizować on będzie wszystkie niezbędne funkcje, tj. sterować pracą pompy 
solarnej, cyrkulacyjnej i obiegowej. Zapewni ona także okresowe przeprowadzanie tzw. wygrzewu 
zbiorników c.w.u. Układ sterowania przedstawiony jest w części projektu dotyczącego sterowania.   



KOSZT-BUD  Projekt budowlano-wykonawczy  węzła cieplnego wraz z układem kolektorów 
słonecznych w Szpitalu Rejonowym przy ul. Wyszyńskiego 1 w Kłobucku Str. 30 

 

 

3. _Z E S T A W I E N I E___U R Z Ą D Z E Ń     I      M A T E R I A Ł Ó W.  
 
 
 
3.1. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY.  
 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 
1   

Kolektor solarny firmy GASOKOL typu tecSol GKAN-S 
nr kat. 05100 
+ złącze kolektorów - nr kat. 07020 
+ komplet przyłączeniowy - nr kat. 07034 
+ kolano - nr kat. 07029 

 
 

50 szt. 
45 kpl.  
5 kpl. 
5 kpl. 

 
2   

Opowietrznik automatyczny firmy SPIROWENT 
typ AB 050/008 - DN 15 

 
 

4 szt. 
 

3   
Czujnik kolektora PT 1000 firmy GASOKOL – nr kat. 06104  

 
1 szt. 

 
4   

Rama montażowa (45º) firmy GASOKOL – nr kat. 03555 
 

10 kpl. 
 

5   
Zawór kulowy gwintowany PN10, 200ºC - DN 20 

 
10 szt. 

 
6   

Membranowy zawór bezpieczeństwa  6 bar, 120ºC - DN 25               
 

1 szt. 
 

7   
Manometr 0-1,0 [MPa] 

 
2 szt. 

 
8   

Termometr rtęciowy - 200 [ºC] 
 

2 szt. 
 

9   
Zawór kulowy gwintowany PN10, 200ºC – DN 40 

 
4 szt. 

 
10   

Zawór zwrotny gwintowany PN10, 100ºC - DN 40 
 

1 szt. 
 

11   
Zawór regulacyjno-pomiarowy firmy TACO typu 23-1651 

 
1 szt. 

 
12   

Pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typu UPS 32-120F 
 

1 szt. 
 

13   
Zawór kulowy z zabezpieczeniem kołpakowym PN10,100ºC - DN15 

 
3 szt. 
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14   

Separator mikropęcherzy powietrza do kolektorów solarnych 
firmy SPIROWENT - typ AA 150/008 – DN 40 

 
 

1 szt. 
 

15   
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej z izolacją 
firmy REFLEX typu SF 1000/2 - nr kat. 630570 

 
 

4 szt. 
  

16   
Czujnik zbiornika c.w.u. PT 1000 firmy GASOKOL – nr kat. 06105  

 
2 szt. 

 
17   

Zawór kulowy gwintowany PN10 - DN 15 
 

4 szt. 
 

18   
Zawór kulowy gwintowany PN10 - DN 32 

 
11 szt. 

 
19   

Zawór kulowy gwintowany PN10 - DN 25 
 

8 szt. 
 

20   
Membranowy zawór bezpieczeństwa firmy SYR 
typu 2115 - DN 20 - 6 bar 

 
 

4 szt. 
 

21   
Zawór kulowy gwintowany PN10, 200ºC - DN 25 

 
8 szt. 

 
22   

Automatyczny zawór odpowietrzający – DN 15 
 

2 szt. 
 

23   
Termometr rtęciowy - 100 [ºC] 

 
4 szt. 

 
24   

Termostatyczny zawór mieszający 
 

1 szt. 
 

25   
Zawór kulowy gwintowany PN10 - DN 40 

 
1 szt. 

 
26   

Zawór kulowy gwintowany PN10 - DN 65 
 

2 szt. 
 

27   
Zawór zwrotny gwintowany PN10 - DN 65 

 
1 szt. 

 
28   

Zawór zwrotny gwintowany PN10 - DN 32 
 

1 szt. 
 

29    



KOSZT-BUD  Projekt budowlano-wykonawczy  węzła cieplnego wraz z układem kolektorów 
słonecznych w Szpitalu Rejonowym przy ul. Wyszyńskiego 1 w Kłobucku Str. 32 

 

 

Pompa cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS typu UPS 32-80 B 1 szt. 
 

30   
Filtr siatkowy gwintowany PN10 - DN 32 

 
1 szt. 

 
31   

Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX 
typu refix DT 5 junior 500 z przyłączem DUO DN 50 
nr kat. 73.65.300  

 
 
 

1 szt. 
 

32   
Zawór kulowy gwintowany PN6 - DN 50 

 
3 szt. 

 
33   

Zawór zwrotny gwintowany PN6 - DN 50 
 

1 szt. 
 

34   
Pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typu MAGNA UPE 40-120F 

 
1 szt. 

 
35   

Filtr siatkowy gwintowany PN6 - DN 50 
 

1 szt. 
 

36   
Zbiornik na czynnik roboczy 
(wykorzystać beczkę z czynnika grzewczego corroStar) 

 
 

1 szt. 
 

37   
Zbiornik schładzający firmy REFLEX typu V 60 - 10 bar 
nr kat. 74.02.600 

 
 

1 szt. 
 

38   
Złącze samoodcinające firmy REFLEX typu SU R1×1 

 
1 szt. 

 
39   

Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu S 600 - 10 bar 
nr kat. 72.19.200 

 
 

1 szt. 
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3.2.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 
1   

Środek zabezpieczający przed zamarzaniem firmy GASOKOL – 
corroStar 220 - nr kat. 07848 

 
 

1 poj. 
 

2   
Rura miedziana:                                                                                   

                             DN 22 × 1,0   
                                       DN 28 × 1,5  

DN 35 × 1,5 
DN 42 × 1,5   

 
 

44 m 
 14 m 
 28 m 
82 m 

 
3   

Kształtki, złączki miedziane 
 

według 
montażu 

 
4   

Łupki izolacyjne z wełny skalnej z folią aluminiową  
o grubości 30 mm i dla rury miedzianej: 

DN 22 × 1,0 
DN 28 × 1,0  
DN 35 × 1,5 
DN 42 × 1,5 

 
  
 

44 m 
 14 m 
28 m 
82 m 

 
5   

Rura stalowa:                                                                                       
                              DN 50   

 
 

~ 58 m 
 

6   
Kołnierz: 

PN10 - DN 32 
PN10 - DN 40 

 
 

4 szt. 
2 szt. 

 
 
UWAGA: 
Zestawienie nie obejmuje rur oraz izolacji cieplnych instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i 
cyrkulacji. 
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CZĘŚĆ III 
 
 
WYTYCZNE AKPiA 
 
 
Dane ogólne dotyczące automatyki. 

Automatyka obsługuje następujące instalacje technologiczne: 

a) dwa kotły węglowe, 

b) trzy obiegi centralnego ogrzewania, 

c) jeden obieg do zbiorników ciepłej wody użytkowej, 

d) układ solarny. 

 

 Układy regulacji i sterowania funkcjonują w oparciu o tworzone indywidualnie dla instalacji 

oprogramowanie wprowadzane do pamięci sterowników mikroprocesorowych GE Fanuc zabudowanych w 

szafach sterowniczych  AA1 i AA2. 

   Szafy sterownicze wyposażone zostanę w aparaturę siłową i sterowniczą, na elewacji szaf zainstalowane 

będą wyświetlacze ciekłokrystaliczne w celu podglądu bieżącej pracy układów. 

Sterownik będzie współpracował z aparaturą kontrolno-pomiarową na obiekcie. Do tej aparatury należą: 

czujniki temperatury ciśnienia i poziomy, presostaty, zawory regulacyjne itp. 

Kotły będą dostarczone razem z osprzętem który zapewni wszystkie niezbędne zabezpieczenia kotłów.  

Układ zostanie tak zrealizowany że szafa AA1 znajdować się będzie w pomieszczeniu wymiennikowni i 

obsługiwać będzie układ solarny oraz układy wymiennikowni, natomiast szafa AA2 znajdować się będzie w 

pomieszczeniu kotłowni i sterować będzie pracą dwóch kotłów węglowych oraz pracą pomp obiegowych. 

Sterowniki te połączone będą ze sobą za pomocą interfejsy RS-485 tak aby mogły współpracować ze sobą 

w czasie rzeczywistym. 

 

 

I. Szafa sterownicza AA1 wymiennikowni oraz ukł. solarnego. 

W niniejszym rozdziale opisano wszystkie funkcje, które będzie realizować szafa sterownicza AA1. 

   1.1.  Układy sterowania. 
   1.1.1.  Rodzaje pracy instalacji. 

Przewidziano dwa tryby pracy instalacji. 

Podstawowym rodzajem pracy jest tryb pracy automatycznej. Instalacja pracuje samoczynnie. 

Automatycznie utrzymywane są parametry opisane w rozdziale 1.2 niniejszej dokumentacji. 

Sterowanie serwisowe jest przewidziane do prac remontowych i serwisowych. Serwisowe załączanie i 

wyłączanie silników pomp realizowane jest przełącznikami na elewacji szafy AA1. 

 

1.1.2. Załączenie i wyłączenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Układ ciepłej wody użytkowej oraz każdy z obiegów centralnego ogrzewania może być załączany do pracy i 

wyłączany: 
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a) z szafy AA przy pomocy panelu operatorskiego, 

 

    1.1.3. Serwisowe sterowanie poszczególnych urządzeń.  
Zakłada się, że jako normalną traktuje się pracę automatyczną instalacji. W celu umożliwienia sprawdzania 

działania pomp przy pierwszym rozruchu, po awarii lub po remoncie, zastosowano na elewacji szafy 

sterowniczej indywidualne przełączniki trybu pracy tych urządzeń.  

Każdy przełącznik na elewacji szafy  ma trzy położenia: 

„A” - urządzenie jest gotowe do pracy automatycznej, 

„0” - urządzenie jest wyłączone z pracy, 

„1” - urządzenie pracuje w trybie ręcznego sterowania. 

 
 1.2. Układy automatycznej regulacji. 
 1.2.1.    Układ solarny i c.w.u. 

Układy automatycznej regulacji temperatury wody w zasobnikach c.w.u. 
 Czujniki temperatury zabudowane są na dole i górze zasobników. Sygnał z czujnika umieszczonego na 

dole zasobnika jest podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury steruje poprzez 

wyjście cyfrowe sterownika pracą pompy glikolowej tak aby uzyskać maksymalne podgrzanie.  

 Sygnał z czujnika umieszczonego na górze zasobnika jest podawany na wejście analogowe sterownika. 

Układ regulacji temperatury steruje poprzez wyjście cyfrowe sterownika pracą pompy obiegowej c.w.u. tak aby 

dogrzać temperaturę wody do wartości zadanej. Układ ten realizuję również w razie potrzeby funkcję 

wygrzewania zasobników aby przeciwdziałać rozwijaniu się bakterii. 

 
 
      1.2.2.    Centralne ogrzewanie. 

Układy automatycznej regulacji temperatury wody w obiegach c.o. - obiegi 1-3. 
Czujniki temperatury zabudowane są na rurociągu wody za pompami obiegowymi. Sygnał z czujnika jest 

podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury steruje poprzez wyjście analogowe 

sterownika pracą zaworów regulacyjnych. Jest to regulacja zmiennowartościowa – wartość zadana temperatury 

wody jest zależna od temperatury powietrza zewnętrznego. 

 

      1.2.3.    Układ regulacji temperatury za wymiennikiem. 
Układy automatycznej regulacji temperatury wody za wymiennikiem „wysokie parametry”. 

 Czujnik temperatury zabudowany jest na rurociągu wody za wymiennikiem połączonym z wysokimi 

parametrami.. Sygnał z czujnika jest podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury 

steruje poprzez wyjście analogowe sterownika pracą zaworu regulacyjnego przed wymiennikiem. Jest to 

regulacja zmiennowartościowa – wartość zadana temperatury wody jest zależna od temperatury powietrza 

zewnętrznego. 

 

      1.2.4.    Układ regulacji temperatury za wymiennikiem z kotłowni. 
Układy automatycznej regulacji temperatury wody za wymiennikiem z kotłowni. 
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 Czujnik temperatury zabudowany jest na rurociągu wody za wymiennikiem połączonym z układem z 

kotłowni. Sygnał z czujnika jest podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury 

steruje poprzez wyjście analogowe sterownika pracą zaworu regulacyjnego trójdrogowego a także poprzez 

interfejs RS-485 ( zdalnie ) pracą kotłów węglowych. Jest to regulacja zmiennowartościowa – wartość zadana 

temperatury wody jest zależna od temperatury powietrza zewnętrznego. 

 

      1.3. Układy pomiarów i sygnalizacji. 
Na panelu operatorskim w szafie sterowniczej można odczytać wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe, a 

więc między innymi: 

- temperaturę wody w miejscu lokalizacji czujnika temperatury, 

- sygnały wyjściowe na zawory regulacyjne (czyli pośrednio stopień otwarcia tych zaworów), 

- wartości zadane regulatorów. 

 

 

1.4.  Układy zabezpieczeń technologicznych. 
 
1.4.1. Zabezpieczenia wyłączające poszczególne instalacje. 

W instalacjach występują następujące zabezpieczenia, których zadziałanie powoduje wyłączenie całego 

układu z automatycznej pracy: 

a)  Zabezpieczenie przed brakiem jednej z faz na zasilaniu. 

 

1.4.2. Zabezpieczenia pomp c.o.  i  c.w.u. 
a) Zabezpieczenie przed przed przeciążeniem silnika pompy (wyłącza z pracy daną pompę). 

 

II. Szafa sterownicza AA2 kotłowni. 

W niniejszym rozdziale opisano wszystkie funkcje, które będzie realizować szafa sterownicza AA2. 

 

2.1. Układy automatycznej regulacji. 
      2.1.1. Kotły. 
      a) Układ automatycznej regulacji temperatury wody na wyjściu z kotła. 

Czujnik temperatury zabudowany jest na rurociągu wody wypływającej z kotła 1. Sygnał z czujnika jest 

podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury steruje poprzez wyjścia cyfrowe 

sterownika pracą  palnika kotła. Jest to regulacja stałowartościowa. 

Analogicznie działa układ dla kotła 2. 

 

b) Układ automatycznej regulacji temperatury wody na wejściu do kotła. 
Czujnik temperatury zabudowany jest  na rurociągu wody wpływającej do kotła 1. Sygnał z czujnika jest 

podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury steruje poprzez wyjście analogowe 

sterownika pracą pompy podmieszania. Układ ma zapewnić, aby na wejściu do kotła temperatura wody nie 

spadła poniżej dopuszczalnej. 
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Analogicznie działa układ regulacji dla kotła 2. 

 
c) Układ automatycznej regulacji temperatury wody zasilaniu c.o.. 

Czujnik temperatury zabudowany jest  na wspólnym rurociągu wody za kotłami. Sygnał z czujnika jest 

podawany na wejście analogowe sterownika. Układ regulacji temperatury steruje poprzez wyjścia cyfrowe 

sterownika wybierając ilość kotłów do pracy w danej chwili. Układ ma zapewnić taką temperaturę jaka zostanie 

„zażądana” z szafy  AA1 w celu poprawnej regulacji wszystkich parametrów na obiekcie. 

 

 

 2.2. Układy pomiarów i sygnalizacji. 
Na panelu operatorskim w szafie sterowniczej można odczytać wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe, a 

więc między innymi: 

- temperaturę wody w miejscu lokalizacji czujnika temperatury, 

- sygnały wyjściowe na zawory regulacyjne (czyli pośrednio stopień otwarcia tych zaworów), 

- wartości zadane regulatorów. 

 

 

2.3.  Układy zabezpieczeń technologicznych. 
 
2.3.1. Zabezpieczenia wyłączające poszczególne instalacje. 

W instalacjach występują następujące zabezpieczenia, których zadziałanie powoduje wyłączenie całego 

układu z automatycznej pracy: 

a)  Zabezpieczenie przed brakiem jednej z faz na zasilaniu. 

 

 

2.3.2. Zabezpieczenia indywidualne poszczególnych urządzeń instalacji. 
Poniżej opisano zabezpieczenia indywidualnych  urządzeń, których zadziałanie powoduje, że dane 

urządzenie jest wyłączane z pracy: 

 
Zabezpieczenia kotłów: 
a) Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem wody w kotle, 

b) Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperatury wody w kotle, 

c) Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w kotle, 

d) Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika pompy w obiegu kotła (wyłącza z pracy dany kocioł). 

 

Zabezpieczenia z punktów a...c oraz przycisk bezpieczeństwa przy kotle wchodzą w obwód 

bezpieczeństwa kotła. 
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WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 
 

Rozdzielnice automatyki AA1 w pomieszczeniu wymiennikowni należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy 

żeliwnej przewodem typu YDYżo.5 x 2,5 mm2 poprzez zabezpieczenia topikowe o wartości:..3 x 20A.... 

 

Rozdzielnice automatyki AA2 w pomieszczeniu kotłowni należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy żeliwnej  

przewodem typu YDYżo 5 x 2,5 mm2 poprzez zabezpieczenia topikowe o wartości 3 x 25A. 

 

Do możliwości komunikacji między rozdzielnicami AKPiA  „A1” i „A2” należy ułożyć rurę typu RVS 

100mm niędzy budynkiem kotłowni a pawilonem łóżkowym, w ziemi w zagłębieniu od 0,6 do 0,8 m  

w odległości min. 0,5 m od rur preizolowanych. 

 

Otok należy uziemić i doprowadzić do oporności 30 Ohmów (spiąć z główną szyną wyrównawczą  

budynku - GSW) 

 

Bednarka – płaskownik o przekroju 120 mm2  FeZn  30 x 4. 

 

Każda z rozdzielnic automatyki tj. AA1 i AA2 wyposażona jest w rozłącznik główny, wyłączniki  

różnicowoprądowe i wyłączniki nadmiarowe.   

 

 


