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1.        DANE OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany montażu układu 
solarnego w budynku KS Unia w Kaletach przy ul. Fabrycznej 35 
Zakres opracowania obejmuje technologię instalacji solarnej i przystosowanie jej do 
współpracy z istniejącym kotłem węglowym. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 
 Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem 
   - inwentaryzacja budowlana dla celów projektu.  
   -       „Wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – Wymagania 
            techniczne COBRTI Instal – zeszyt 10. 
   -      „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
           technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
          75 z dnia 15.06.2002 r.) 
   - obowiązujące normy i przepisy 
 
1.3. Charakterystyka obiektu 
Istniejący budynek KS Unia Kalety jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, dwubryłowy, 
częściowo podpiwniczony. 
Obiekt wykonany metodą tradycyjną, stropodachy betonowe płytowe, 
Mury budynku wyższego z cegły pełnej, niższego z pustaków gazobeton. 
 Dachy kryte blachą termozgrzewalną 
Zaopatrzenie obiektu w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Zaopatrzenie obiektu w ciepło z własnej kotłowni węglowej wbudowanej. 
 
1.4. Koncepcja drugostronnego przygotowania c.w.u  
Zgodnie z założeniami Inwestora przyjęto koncepcję drugostronnego układu 
przygotowania c.w.u jakim jest instalacja solarna wykorzystująca energię 
promieniowania słonecznego. 
Względy ekonomiczne zadecydowały o celowości zastosowania instalacji solarnej 
wykorzystującej intensywnie „ ciepło słoneczne „ do przygotowania c.w.u w okresie 
od kwietnia do października . 
Półroczny okres wykorzystywania energii słonecznej pozwoli na znaczne ograniczenie 
zużycia energii cieplnej konwencjonalnej . 
W okresie letnim w dni deszczowe, kiedy promieniowanie słoneczne jest ograniczone 
dogrzewanie c.w.u będzie wspomagane z istniejącego kotła węglowego.  

 
 

2. Rozwi ązania projektowe  cz ęści technologicznej 
 
2.1.      Stan istniej ący 
 
            W chwili obecnej w budynku KS Unia Kalety w wydzielonym pomieszczeniu istnieje  
kotłownia węglowa składająca się z kotła stałopalnego firmy Żywiec o mocy 28kW 
 pracującego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania  oraz poprzez zbiornik c.w.u  
o poj. 800l na potrzeby przygotowania cwu.   
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2.2. Stan projektowany 
 
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano 2-wężownicowy podgrzewacz 
zasobnikowy o poj. 1000l zasilany z instalacji solarnej o łącznej pow. absorbera 19,6 m2 
poprzez stację pompową. Zapotrzebowanie dobowe mocy na cele przygotowania c.w.u   
wynosi około 58kW. Zaprojektowano system solarny firmy GALMET, którego zadaniem jest 
wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zestaw składa 
się z 8 kolektorów solarnych KSG 26. Zostaną one zainstalowane w 2 bateriach po 4 
kolektory. Celem wyrównania oporów czynnika grzewczego kolektory będą połączone w 
układzie Tichelmana. Zestaw zabudowany zostanie na odpowiednich stelażach 
montażowych. Uwaga: stela że zamontowa ć tak aby Inwestor w przyszło ści 
bezproblemowo wykonał docieplenie stropodachu styro papą lub wełn ą mineraln ą 
tward ą. Grubo ść docieplenia poda Inwestor.  Sposób montażu podany jest w instrukcji 
producenta stanowiący osobny dokument dołączony bezpośrednio do urządzenia. Kolektory 
skierowane zostaną w kierunku południowo-zachodnim  z odchyłką 30° od kierunku 
południowego. Opisany poniżej zestaw sterowany będzie regulatorem TDC-3 do którego 
dołączone zostaną  czujniki temperatury kolektora i zasobnika oraz  pompa solarna. Aby 
zapewnić prawidłową pracę kotła węglowego na cele podgrzewu c.w.u kocioł należy 
doposażyć w prosty termostat różnicowy typu np. R311 firmy Compit Częstochowa. Podczas 
prac montażowych instalacji solarnej, istniejącą instalację wodną i elektryczną w kotłowni 
węglowej należy odpowiednio uporządkować. Prace uporządkowujące  nie wchodzą w 
zakres niniejszego opracowania. 
 
 
 
2.3. Układ zabezpiecze ń  
 
2.3.1. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury 
 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem zbiornika c.w.u z układu kolektorów słonecznych 
realizowane jest przez regulator solarny TDC-3  
 
 
 
2.3.2. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 
 
 Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zabezpieczono zaworem bezpieczeństwa. 
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115  
o średnicy G¾" i ciśnieniu zadziałania 0,6 MPa. Instalacja ciepłej wody zabezpieczona 
będzie termostatycznym zaworem trójdrogowym z możliwością ograniczenia temperatury do 
43°C 
 
 
3. Stabilizacja ci śnienia  
Do stabilizacji ciśnienia w zbiorniku c.w.u zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze. 
Wyloty spustów, zaworów bezpieczeństwa należy sprowadzić nad kratkę ściekową 
podłączoną do istniejącej kanalizacji zewnętrznej poprzez studzienkę schładzającą. 
 
4.     Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
 Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności wszelkie 
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczyścić do drugiego stopnia 
czystości wg instrukcji KOR-3A, a następnie malować: 
 - emalią podkładową termoodporną; 
Odporność termiczna powłok malarskich na rurociągach powinna wynosić 120 °C. 
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Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
 
 
5.      Izolacje 
 
 Wszystkie przewody wody grzewczej należy zaizolować otulinami z pianki PE 
THERMAFLEX o grubości 20 mm. Dopuszcza się wykonanie izolacji z innych materiałów 
niepalnych lub samogasnących. Instalację  solarną pomiędzy kolektorami a zbiornikiem 
c.w.u należy zaizolować otulinami o gr. 13mm  o odporności temperaturowej powyżej  
150 °C oraz odpornej na działanie promieni UV. 
 
6. WYTYCZNE BRANŻOWE 
 
6.1. Wytyczne elektryczne 
 

     Wykonać zasilanie urządzeń instalacji solarnej z przygotowanej do tego celu nowej   
     puszki elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni. 
     Konstrukcję metalową ( stelaż kolektorów słonecznych ) podłączyć do istniejącej   
     instalacji odgromowej budynku 

Uwaga: 
Instalacje elektroenergetyczne winny posiada ć ochron ę przeciwpora żeniow ą zgodnie 
z PN-IEC 60364-4-41:2000. 
 
 
7. WYKONAWSTWO, PRÓBY, ODBIORY, ZAGADNIENIA BHP. 
 
 Instalację grzewczą c.w.u ( kocioł – zasobnik ) wykonać z rur stalowych czarnych, 
odcinki rur łączyć przez spawanie a z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych. Prace 
powinny być wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami. 
 W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne. 
 Przewody zimnej i  ciepłej wody użytkowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych przez skręcanie, lub rur PP łączonych przez zgrzewanie. Odcinki łączyć za 
pomocą typowych łączników z żeliwa ciągliwego. Instalację solarną wykonać w technologii 
rur miedzianych łączonych kształtkami poprzez zaprasowywanie lub w technologii rur 
miedzianych lutowanych lutem twardym. 
 Po zakończeniu robót montażowych instalację należy przepłukać wodą 
wodociągową, aż woda wypływająca z rurociągów będzie czysta. Po płukaniu należy 
wykonać próbę szczelności instalacji wodnej ciśnieniem 1,5 razy ciśnienie robocze nie mniej 
niż 0.6 MPa a instalacji solarnej ciśnieniem roboczym powiększonym o 0,2MPa. W czasie 
próby naczynia  przeponowe, zawory bezpieczeństwa muszą być odłączone. 
 Wszystkie prace montażowe i odbiorcze należy wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II", 
a w szczególności dotyczących:   
 - izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przewodów; 
 - ułożenia przewodów z odpowiednimi spadkami; 
 - prowadzenia rur w odpowiednich odległościach od instalacji 

elektrycznych; 
 - rozstawu konstrukcji wsporczych; 
 - właściwego wykonania posadzki ze spadkiem do wpustu ściekowego. 
 Montaż przewodów instalacyjnych należy przeprowadzić z zachowaniem wysokości 
minimum 2.0 m w świetle. Armatura obsługiwana z poziomu podłogi powinna znajdować się 
na wysokości max. 1,8 m.  
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8.        OBLICZENIA 
 

8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: 

Ilość osób korzystająca z sanitariatów  -  50 
Ilość CWU na minutę korzystania z przyborów sanitarnych –  4 litry 
Czas użytkowania  – 2 min 

V= 4 * 2 * 50 = 400 l 
a) CWU dla potrzeb natrysków  

Ilość zawodników korzystających z sanitariatów – 80 
Ilość CWU na minutę korzystania z przyborów sanitarnych –  4 litry 
Czas użytkowania  – 3 min 
V = 3 * 4 * 80 =  960 l 
Całkowite maksymalne zapotrzebowanie dobowe na CWU 
Vc = 960+400 =  1360 litrów 
Dobowe maksymalne zapotrzebowanie na ciepło dla CWU 
Q max = 1360X(60-10)x0,001163 = 79,08 kW  
Roczne zapotrzebowanie ciepła na cele CWU : Qcw = 79,08kWx250dni=19770 kW 
Dla potrzeb funkcjonowania budynku dobrano zbiornik CWU o pojemności 1000l, który jest 
w stanie pokryć wydatek wody przy maksymalnym zapotrzebowaniu. 
Ilość ciepła dla podgrzania  zbiornika  
Q max = 1000X(60-10)x0,001163 = 58,15 kW 
Ustala się dwu i pół godzinny cykl nagrzewania zbiornika przez kocioł węglowy 
Qkołta = 58,15kW / 2,5  = 23,26 kW 
Istniejący kocioł spełnia założone wymagania.  
Wymagana wydajność pompy ładującej c.w.u                                   
 
 
                                                      Q x 860                  24 x 860 
                                         G = ------------------ = ------------------------ = 1,38m3/h    
                                                      ∆tx1000               15 x 1000 
 
 Wysokość podnoszenia pompy c.w.u  Hp = 20kPa 
Dobrano pompę UPS 25-60-180 230V lub ALPHA 2L 25-60-180 230V 
 
 
 
8.2. Dobór kolektorów 
1. Dane wyjściowe. 
- roczne zapotrzebowanie ciepła na cele CWU : Qcw = 19770 kW 
- typ kolektora : Galmet KSG 26 Premium 
- wydajność kolektora : q = 500 kWh/rxm2 

- powierzchnia absorpcji: fa = 2,45 m2
 

- stopień pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele CWU : 50% 
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2. Obliczeniowa powierzchnia absorbera. 
 
                                0,50 x Qr 
                       Fa = --------------- 
                                     q 
 
                                  0,50 x 19770 x 860 x 4,19 
                      Fa = ---------------------------------- = 19,79m2 

                                            500 x 3,6 x 103
 

3. Liczba kolektorów 
 
                                     Fa                    19,79 
                      i = --------------- = ------------------ = 8,08 płyty 
                                     fa                     2,45 
 
 
- przyj ęto dwie baterie po 4 płyty solarne 
 
4. Określenie wymaganego przepływu czynnika 
 
Założenie: 
Metoda przepływu typu LOW-FLOW 20 L/m2h 
 
V=nkolxAkolxvkol 

 
Galmet KSG26 Premium 
Powierzchnia kolektorów: 2,45 m2 
Ilość kolektorów: 8 szt. 
Przepływ jednostkowy: 20 L/h m2 
Przepływ całkowity: 392 L/h 
 
5. Dobór średnicy rur  
Założenia: 
Jedno pole kolektorów, 8 sztuk Galmet KSG26 Premium  
Wymagany przepływ (20 L/m2h): 392 L/h 
Zalecana prędkość przepływu: 0,4-0,7 m/s 
Dobór średnicy dla prędkości 0,5 m/s 
Gęstość glikolu 30% - 1012kG/m3 
 
 

14,35,036001012
4

xxx

xV
d = =  0,01666 [m] 

 
 
Maksymalna średnica wewnętrzna rury: 0,01666 m 
16,66 mm 
Przyjęta średnia rury: DN 18x1 mm 
Rzeczywista średnica wewnętrzna rury: 16 mm 
Powierzchnia przekroju rury: 0,000201 m2 
 
v = V/Arury [m/s] 
 
Rzeczywista prędkość przepływu: 0,5353 m/s 

Prędkość prawidłowa 
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8.3. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego na potrzeby układu solarnego i c.w.u 
 
Naczynia przeponowe dobrano na podstawie programu obliczeniowego firmy Reflex 
Dla obiegu solarnego naczynie przeponowe Reflex S25 
Dla obiegu c.w.u naczynie przeponowe Refix DE80 
 
 
 
 
8.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa w układzie c.w.u. dla podgrzewacza 
 

1.Wymagana średnica kanału dolotowego (przelot siedliska): 

xcpxpxbx

xG
d

)1,1(59,114,3

4

1 −×
=   [mm] 

           Gdzie: 
           G – przepustowość zaworu = 0,16xV = 160 [kg/h] 
            b – 0,193 dla dobranego zaworu  
           p1 = 0,6 – ciśnienie dopuszczalne podgrzewacza [Kg/cm2] 
            p= 0 – ciśnienie odpływu [kG/cm2] 

  c= 983,20 – ciężar objętościowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m3] 
           
 
 
 Stąd: 

mm
xx

d 87,2
2,9836,6193,059,114,3

640 =
××

=  

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR ¾”, nr 2115, wielkość A x 
A1- 20 x 25 mm, średnica siedliska do 20 mm, ciśnienie otwarcia 6 bar.  
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ  
 

 
2. UKŁAD SOLARNY I PRZYGOTOWANIA C.W.U. 

1  Podgrzewacz pojemnościowy SGW(S)B 
o pojemności 1000dm³ 

1 Galmet  

2 T1 Zawór antyoparzeniowy 1” 1 ESBE  

3  Kolektor płaski KSG26 Premium 2,45m2 8 Galmet  

4  Grupa pompowa 2-drogowa 1 Galmet  

5  Sterownik R311 1 Compit  

6  Sterownik solarny STDC 1 Galmet  

7  Przeponowe naczynie c.w.u DE80 + 
złączka 1” 

1 Reflex  

8  Przeponowe naczynie solarne S25 
 + złączka ¾” 

1 Reflex  

9  Zestaw montażowy na dach płaski 2 Galmet  

10  Komplet przyłączy 4 kolektorów 2 Galmet  

11 PŁ Pompa ładująca UPS25-60-180, 230V  1 Grundfos   

12 ZB1 Zawór bezpieczeństwa typ 2115  
o średnicy G3/4” i ciśnieniu otwarcia   
0,6 MPa 

1 SYR  

13 Z1 Zawór kulowy do wody dn25 6 Perfexim  

14  Zawór kulowy do wody dn25 – 150stC 2 „  

15 ZZ1 Zawór zwrotny do wody dn25 2 „  

16 Z2 Zawór kulowy spustowy do wody dn15 1 „  

17 F1 Filtr do wody dn25 1 „  

18  Rura stalowa czarna instalacyjna 
DN25 
 

 
6mb 

Huta Pokój  

19  Rura stalowa ocynkowana 
DN25 
DN20 

 
8mb 
6mb 

„  

20  Izolacja na rurę stalową 
DN25 
DN20 
 

 
14mb 
6mb 

 

Thermaflex  

21  Rura miedziana twarda dn18 + otulina 
HT 

36mb Hutmen  

 
 
 
Uwagi: 1. Podgrzewacz wody i  przeponowe naczynia wzbiorcze  

wraz z armaturą zabezpieczającą powinny być odebrane przez UDT. 
  2. Pozostałe urządzenia i armatura powinny mieć deklarację zgodności  
   z normami. 

 








