REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE
INSTALACJI CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

OPIS TECHNICZNY
1. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania
i termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna i własna inwentaryzacja budynku
- uzgodnienia branżowe
- literatura techniczna
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustawa z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

3. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania
W zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaż armatury
odcinającej i regulacyjnej.
Projektuje się montaż zaworów termostatycznych i odcinających przy każdym
grzejniku, a także montaż zaworów zaworów podpionowych.
Projektowane zawory termostatyczne wyposażone są w nastawę wstępną. Po
zamontowaniu wszystkich elementów, instalację należy zrównoważyć hydraulicznie
poprzez skorygowanie nastaw termostatów.
Korektę nastaw zaworów termostatycznych należy wykonać na etapie regulacji
instalacji na gorąco.
W instalacjach centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne
należy montować armaturę regulacyjną przewodową, która powinna zapewnić stabilizację
rozkładu ciśnienia, związaną z działaniem zaworów grzejnikowych przy wystąpieniu
zysków ciepła w pomieszczeniu. W celu zapewnienia pożądanego efektu projektuje się
podpionowe zawory różnicy ciśnienia, dzięki którym otrzymuje się właściwe przepływy i
różnice ciśnienia w każdym pionie dla maksymalnego i minimalnego przepływu, a także
większe spadki temperatury w instalacji.
Po zamontowaniu projektowanej armatury należy wykonać próbę szczelności
instalacji na zimno, badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne zabezpieczeń
antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji ogrzewczej, badania odpowietrzenia
instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco
instalacji ogrzewczej wraz z regulacją instalacji według poniższych schematów:

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI NA ZIMNO
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część)
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja
nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie
zamknięte.

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne
i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna
być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie,
z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny
odpowietrznik.
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając
jednocześnie potrzebą zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki
badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały
instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji.
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne
rury zabezpieczające.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce
elementarnej:
a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b). 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy 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 zładu do podjęcia badania szczelności należy
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując
jego
wartość
w
najniższym
punkcie
instalacji.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno
występować promieniowanie słoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część
instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

BADANIE ODBIORCZE DZIAŁANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),
- podłączyć naczynie wzbiorcze,

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz:
- sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym jest zgodne z projektem
technicznym,
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

CZYNNOŚCI PO BADANIACH
INSTALACJI WODĄ

ZWIĄZANYCH

Z

NAPEŁNIENIEM

Po ponownym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem -jeżeli
istnieje taka konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi
konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie
tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika
retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju
materiału z którego wykonane są rury i grzejniki.
Instalacje napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to
badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji,
która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu
włączenia do pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie
ulegała korozji.

BADANIA
ODBIORCZE
ZABEZPIECZEŃ
ANTYKOROZYJNYCH
POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji
z armaturą automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie,
po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można

przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody. nie
są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić
termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I SZCZELNOŚCI NA
GORĄCO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność
okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia
powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki
regulacji uwzględnione w protokóle odbioru.
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:
a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,
b). po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,
c). po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika
grzejnego.
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek
powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik
badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani
roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie
przekroczyły 0,1 % jego pojemności.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

4. Termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
W zakres termicznego zrównoważenia instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
wchodzi montaż zaworów termostatycznych do cyrkulacji c.w.u.
Termiczne równoważeniu instalacji uzyskiwane za pomocą termostatycznych zaworów
cyrkulacyjnych zapewnia utrzymanie stałej, jednakowej temperatury we wszystkich
punktach poboru c.w.u.. Ponadto uzyskuje się :
- automatycznie minimalny przepływ cyrkulacyjny niezbędny do uzyskania żądanej
temperatury
- automatyczną adaptację do zmieniających się warunków
(hydraulicznych ) jak i zewnętrznych ( temperatury otoczenia )

wewnętrznych

Uwagi końcowe:
Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz
aktualnie obowiązującymi Normami i Przepisami.
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed
złożeniem oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę
robót powinny być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. Wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów
poszczególnych branż, zgodnie z PN Budowlaną
i obowiązującymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały oraz
urządzenia powinny posiadać odpowiednie
atesty i świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów
z natury.
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