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1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o urządzeniach do lokalnego
i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także ułatwi Ci wykonywanie montażu
tych urządzeń i przygotowanie ich do rozruchu.
Poradnik ten zawiera:
Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś
mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej.
Cele kształcenia tej jednostki modułowej.
Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania
ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj wskazaną literaturę
oraz inne źródła informacji. Materiał nauczania obejmuje również ćwiczenia, które zawierają:
−
wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia,
−
pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia,
−
sprawdzian teoretyczny,
−
sprawdzian umiejętności praktycznych.
Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia
umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian
postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał
albo nie.
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub
instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.
Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny
pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac.
Przepisy te poznasz podczas trwania nauki.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

3

713[02].Z1
Technologia montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
713[02].Z1/2/3/4.01
Prace przygotowawczo – zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji sanitarnych

713[02].Z1/2/3/4.02
Montaż instalacji z rur stalowych

713[02].Z1/2/3/4.03
Montaż instalacji z rur miedzianych

713[02].Z1/2.04
Montaż instalacji z tworzyw sztucznych

713[02].Z1.05
Montaż instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej

713[02].Z1.06
Instalacja urządzeń do lokalnego i centralnego przygotowania ciepłej wody
713[02].Z1.07
Instalacja urządzeń lokalnych ujęć wody

713[02].Z1.08
Montaż instalacji z rur żeliwnych i kamionkowych

713[02].Z1.09
Montaż instalacji kanalizacyjnej

713[02].Z1.10
Instalacja urządzeń lokalnych ujęć ścieków

713[02].Z1.11
Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Schemat układu jednostek modułowych
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Instalacja urządzeń do lokalnego
i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej” powinieneś umieć:
− rozpoznawać rodzaje instalacji,
− wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji,
− rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach
ze stali, miedzi i tworzywa sztucznego,
− oceniać stan techniczny rur i łączników stalowych, miedzianych z tworzyw sztucznych,
− wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych, miedzianych i z tworzywa,
− wykonywać połączenia nierozłączne rur instalacyjnych stalowych metodą spawania
gazowego,
− wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych, miedzianych i z tworzywa
stosowanych w instalacjach sanitarnych,
− mocować elementy instalacji w budynku,
− prowadzić instalacje różnymi sposobami,
− stosować terminologię budowlaną,
− przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać i zapobiegać zagrożeniom,
− stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane,
− posługiwać się dokumentacją budowlaną,
− wykonywać przedmiary i obmiary robót,
− wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne,
− organizować stanowiska składowania i magazynowania,
− korzystać z różnych źródeł informacji.
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3. CELE KSZTAŁCENIA
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
− wykonać prace przy montażu urządzeń do lokalnego i centralnego przygotowywania ciepłej
wody użytkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż.,
− przygotować na podstawie wykazu (dokumentacji) materiały potrzebne do montażu urządzeń
lokalnego i centralnego przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
− ocenić stan techniczny urządzeń do lokalnego i centralnego przygotowywania ciepłej wody
użytkowej,
− zainstalować urządzenia lokalne do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
− rozróżnić rodzaje wymienników ciepła stosowane do centralnego przygotowania ciepłej wody
użytkowej,
− zainstalować wymienniki ciepła wraz z przewodami i uzbrojeniem,
− wykonać próby szczelności połączeń zainstalowanych urządzeń ciepłej wody użytkowej,
− dokonać rozruchu instalacji ciepłej wody użytkowej,
− przygotować instalację ciepłej wody użytkowej do odbioru,
− posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji lokalnego i centralnego przygotowywania
ciepłej wody użytkowej.
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA
4.1.Urządzenia do indywidualnego i centralnego przygotowania
ciepłej wody użytkowej
4.1.1. Materiał nauczania
Podział urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej
Podgrzewacze do przygotowania ciepłej wody użytkowej dzielimy na:
a) bezpośrednio zasilane:
− na paliwo stałe,
− na paliwo gazowe,
− elektryczne,
które w zależności od sposobu przygotowania ciepłej wody możemy podzielić na:
− przepływowe,
− pojemnościowe: otwarte (bezciśnieniowe) i zamknięte (ciśnieniowe),
b) pośrednio zasilane (centralne), w których przygotowanie czynnika grzewczego następuje w:
− kotle,
− wymienniku ciepła.
Dodatkowym ich wyposażeniem może być zasobnik ciepłej wody.
Podgrzewacze na paliwo stałe nie są już obecnie stosowane. Mogą być jeszcze używane
w starych, nie zmodernizowanych budynkach jako:
− piece kolumnowe z jednym lub wieloma punktami poboru wody,
− wężownice w trzonie kuchennym.
Podgrzewacze wody przepływowe dzielimy na gazowe i elektryczne.
Gazowe przepływowe podgrzewacze – potocznie zwane są często piecykami kąpielowymi lub
łazienkowymi. Najbardziej rozpowszechnione do tzw. miejscowego (lokalnego) przygotowania
ciepłej wody do kąpieli, mycia rąk, zmywania naczyń. Służą do podgrzewania małych ilości
wody (maksymalnie w granicach 10 – 16 dm3/min). Temperaturę wody ustawia się pokrętłem
regulatora temperatury zależnie od jej przepływu. Przy maksymalnym przepływie można
uzyskać przyrost temperatury rzędu 250C a przy minimalnym (4,5 – 7 dm3/min) – 550C.
W podgrzewaczu zainstalowany jest czujnik spalin, który w razie braku ciągu kominowego
wyłącza dopływ gazu.
Podstawowymi elementami budowy są:
− zespół wodny,
− zespół gazowy,
− palnik,
− aparat zapłonowy,
− nagrzewnica (wymiennik ciepła),
− przerywacz ciągu.
Przykładowe rozwiązania gazowych przepływowych podgrzewaczy wody przedstawione są na
rysunkach 1 i 2.
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Rys. 1. Schemat gazowego przepływowego podgrzewacza wody [11]

Rys. 2. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania [4]
1 – izolacja, 2 – zabezpieczenie przed korozją (emalia), 3 – anoda magnezowa, 4 – regulator temperatury,
5 – palnik, 6 – piezoelektryczne zapalanie 7 – zawór bezpieczeństwa, 8 – ciśnieniowy, nadmiarowy zawór wodny,
9 – sonda spalin
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Odkręcenie baterii ciepłej wody powoduje przepływ wody przez zespół wodny podgrzewacza,
który wyposażony jest w stabilizator strumienia wody z regulacją i pomiarem przepływu. Zespół
wodny przekazuje sygnał do zespołu gazowego, powodując jego otwarcie i zapalenie gazu
w palniku - w starszych urządzeniach od palnika dyżurnego tzw. świeczki lub w nowszych
z aparatu zapłonowego zasilanego z baterii przez podanie iskry; w najnowszych w obwodzie
wodnym zastosowano hydrogenerator, który podczas przepływu wody przez urządzenie
wytwarza prąd i zasila układ sterująco-zabezpieczający, w tym zapalacz iskrowy. Podgrzewacze
wyposażone są w jonizacyjne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu i termiczne
zabezpieczenie przed wypływem spalin do pomieszczenia. Nowoczesne podgrzewacze mają
modulację, powodującą zmianę strumienia gazu na palniku w zależności od strumienia wody
wypływającej z baterii.
Zalety podgrzewaczy gazowych przepływowych:
− są nieduże (w porównaniu z podgrzewaczami pojemnościowymi) i lekkie,
− łatwo je zamontować,
− pracują na żądanie użytkownika (włączają się w chwili poboru wody).
Elektryczne przepływowe podgrzewacze – służą do miejscowego poboru wody, tj. do jednego
punktu poboru, ale istnieją już konstrukcje podgrzewaczy przepływowych do wielu punktów
poboru ciepłej wody użytkowej. Jednym z bardziej nowoczesnych rozwiązań jest elektroniczny
podgrzewacz przepływowy, który pozwala na oszczędne zużycie energii elektrycznej i wody
dzięki dokładnej regulacji temperatury wody. Innym rozwiązaniem może być ciśnieniowy
przepływowy podgrzewacz sterowany hydraulicznie, którego działanie zależne jest od natężenia
przepływu wody. Podgrzewacz włącza się z chwilą otwarcia zaworu ciepłej wody, a wyłącza
automatycznie z chwilą zamknięcia zaworu.

Rys. 3. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody
a – o małej pojemności nad umywalką [8]
b – pod umywalką [7]
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Dostępne są przepływowe podgrzewacze wody z czujnikiem podczerwieni (autosensorem),
dzięki któremu baterie włączają się bezdotykowo. Są one stosowane do jednego punktu poboru,
montowane nad umywalką. Podgrzewacz wyłącza się automatycznie po 20 sekundach pracy.
Zastosowanie specjalnej głowicy wirowej zapobiega odkładaniu się kamienia w podgrzewaczu.
Energia elektryczna jest najwygodniejszym nośnikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody
użytkowej (nie występuje niebezpieczeństwo zatrucia).
Pojemnościowy (zasobnikowy) podgrzewacz c.w.u. – nazywany jest zasobnikiem c.w.u. lub
bojlerem. Standardowa konstrukcja to: stalowy, wolno stojący zbiornik z wężownicą grzejną
w środku, zabezpieczony warstwą izolacji.
Gazowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. – jest stosowany rzadko. Zapewnia komfort
użytkowania ciepłej wody, jeżeli zastosujemy cyrkulację. Wymaga on dodatkowo
zainstalowania przewodu odprowadzającego spaliny.
Jest dostępny o pojemnościach od 50 – 500 l. Podstawowym jego elementem jest zasobnik
wykonany jako zbiornik stalowy w kształcie walca, izolowany pianką poliuretanową w celu
ograniczenia start ciepła. Zabezpieczony przed korozją przez emaliowanie od wewnątrz. Emalia
jest materiałem neutralnym pod względem elektrochemicznym. Zmiany temperatury i ciśnienia
w zbiorniku powodują równocześnie zmiany jego kształtu. Rozszerzający się i kurczący
zbiornik, wykonany z dwóch materiałów (stal i emalia), może powodować niewidoczne gołym
okiem mikropęknięcia emalii. Z tego powodu zabezpiecza się go dodatkowo anodą magnezową,
która chroniąc materiał zbiornika przed korozją ulega zniszczeniu. W dolnej części zbiornika
zlokalizowana jest komora spalania z palnikiem gazowym. Spaliny odprowadzane są specjalnym
pionowym kanałem spalinowym umieszczonym w środku zbiornika. Kanał spalinowy jest
jednocześnie wymiennikiem ciepła między wodą otaczającą kanał a spalinami.
Aby zintensyfikować tę wymianę ciepła zamontowano wewnątrz kanału spalinowego
turbulator spalin, który ma za zadanie wydłużenie drogi spalin przez kanał spalinowy i
zmniejszenie prędkości przepływu spalin, a przez to odebranie od nich ciepła. W celu ustawienia
parametrów pracy stosuje się automatykę sterującą wraz z regulatorem temperatury.
Przystosowany jest do pracy w połączeniu z miejską siecią wodociągową lub hydroforem.
Palnik gazowy może być zasilany gazem ziemnym lub sztucznym.
Ze względów bezpieczeństwa musi być wyposażony w:
− czujnik ciągu kominowego, zabezpieczający przed wypływem spalin do pomieszczenia,
− czujnik przegrzewu, zabezpieczający i przerywający pracę urządzenia po przekroczeniu
maksymalnej bezpiecznej temperatury wody,
− zabezpieczenie przed wypływem gazu,
− urządzenia zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia wody w zasobniku.
Różnice między pojemnościowym a przepływowym podgrzewaczem są następujące:
− podgrzewacze pojemnościowe gazowe stosujemy, gdy są ograniczenia w dostępie do gazu,
− przy mniejszej mocy – mniejsze zużycie gazu,
− podgrzewacze pojemnościowe nie wymagają minimalnego, tak wysokiego ciśnienia wody
przed podgrzewaczem,
− urządzenia pojemnościowe mają najczęściej duże gabaryty i są ciężkie. Większe montujemy
na podłodze, mniejsze zawieszamy na ścianie. Przepływowe wszystkie przeznaczone są
do zawieszania,
− podgrzewacze pojemnościowe są droższe od przepływowych.
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Rys. 4. Pojemnościowy (zasobnikowy) gazowy podgrzewacz c.w.u. [3]
1 – przyłącze c.w.u., 2 – rura spalinowa, 3 – woda cyrkulacyjna, 4 – zasobnik wody, 5 – palnik,
6 – przerywacz ciągu kominowego, 7 – przyłącze zimnej wody, 8 – izolacja cieplna, 9 – spirala spalin,
10 – sterowanie i regulacja, 11 – zapalniczka piezoelektryczna, 12 – zawór spustowy

Zalety podgrzewaczy pojemnościowych:
− moc przyłączeniowa jest niewielka (zużycie gazu jest stosunkowo niewielkie i z tego
względu podgrzewacz może być łączony z mało wydajną siecią gazową),
− dogodna i prosta regulacja temperatury,
− dysponujemy dużą ilością ciepłej wody.
Wady podgrzewaczy pojemnościowych:
− straty ciepła przy długich okresach przestoju,
− izolacja urządzenia powiększa jego koszt,
− podczas poboru wody spada jej średnia temperatura,
− w wodzie stojącej mogą rozwijać się bakterie.
Dostępne są również podgrzewacze ze stali szlachetnej, całkowicie odporne na korozję.
Nie potrzebują anody magnezowej, są lżejsze od emaliowanych i bardziej odporne na wysoką
temperaturę.
Ogrzewane energią elektryczną mogą być ciśnieniowe i bezciśnieniowe.
Ciśnieniowe podgrzewacze pojemnościowe produkowane w pojemnościach 40, 60, 80 l,
pracują w pozycji pionowej z możliwością wielopunktowego podłączenia. Podgrzewacz stanowi
zbiornik stalowy pokryty wewnątrz emalią z anodą magnezową dla dodatkowej ochrony przed
korozją. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest z bezfreonowej pianki poliuretanowej,
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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płaszcz obudowy zewnętrznej z blachy stalowej pomalowanej farbą proszkową. Górna i dolna
pokrywa obudowy zewnętrznej wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Ogrzewacz wyposażony jest w:
− termoregulator z zewnętrznym pokrętłem dla nastawy żądanej temperatury wody,
− ogranicznik temperatury wody zabezpieczający przed przegrzaniem,
− zawór bezpieczeństwa,
− termometr na płaszczu ogrzewacza wskazujący temperaturę wody w zbiorniku,
− lampkę sygnalizującą podłączenie napięcia i pracę grzałki.

Rys. 5. Elektryczny ciśnieniowy pojemnościowy podgrzewacz wody [18,17]
1 – izolacja, 2 – zabezpieczenie przed korozją (emalia), 3 – anoda magnezowa, 4 – grzałki,
5 – zewnętrzna regulacja temperatury, 6 – zawór bezpieczeństwa, 7 – termostat.

Bezciśnieniowe podgrzewacze ciepłej wody obsługują jeden punkt poboru wody. Montuje się je
nad lub pod zlewozmywakiem albo umywalką. Współpracują ze specjalną armaturą, zwykle
sprzedawaną w komplecie z urządzeniem. Pojemności ich są niewielkie, dlatego nadają się one
do przygotowania ciepłej wody wszędzie tam, gdzie potrzeba jej niewiele, ale jest często
używana.

Rys. 6. Podgrzewacz bezciśnieniowy pod umywalką [6c]
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Kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnikiem warstwowym
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej następuje od góry zbiornika a nie w całej jego objętości.
Już po pięciu minutach, w górnej części zbiornika gromadzi się woda o temperaturze 60°C.

Rys. 7. Kocioł z zasobnikiem warstwowym [18]

Porównując zasadę działania można stwierdzić, że w konwencjonalnych urządzeniach
temperaturę taką można uzyskać dopiero po około 45 minutach pracy. W kotle grzewczym - po
zaledwie kilku minutach pracy podgrzewacz jest gotowy do zasilania instalacji w ciepłą wodę.
Zasobnik warstwowy nie ma wężownicy, jest pojemnikiem na gorącą wodę. Jego zbiornik jest
emaliowany i wyposażony w anodę magnezową do ochrony przed korozją.
Jest zintegrowany z kotłem dwufunkcyjnym.
Do górnych warstw zasobnika jest dostarczana woda o temperaturze 50-65°C z wymiennika
płytowego kotła dwufunkcyjnego. Woda jest pobierana do użytku również z górnych warstw
zasobnika. Pompa mieszająca zasysa schłodzoną wodę z dolnych warstw podgrzewacza
i przesyła ją do wymiennika płytowego, skąd ponownie zostaje ona załadowana do zbiornika.
Proces ładowania sterowany jest przez czujnik zanurzeniowy badający temperaturę wody
użytkowej na różnej głębokości zbiornika. Wyłączenie pompy następuje w momencie
osiągnięcia jednakowej temperatury w całym zbiorniku.
Podgrzewacz warstwowy wykorzystuje w swojej konstrukcji zasadę, że woda, która jako
pierwsza zostaje zgromadzona, jest również jako pierwsza z niego usuwana. Daje to dużą
oszczędność energii i zwiększa znacznie wydajność urządzenia.
W tym samym czasie z podgrzewacza o budowie warstwowej można pobrać do dwóch razy
więcej ciepłej wody w porównaniu do urządzeń konwencjonalnych. Umożliwia on otrzymanie
stabilnego - w pewnym zakresie - strumienia i stałej temperatury ciepłej wody.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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Do zasobników zintegrowanych z kotłami dwufunkcyjnymi zwykle nie można podłączyć
cyrkulacji lub nie jest ona zalecana ze względu na zarastanie kamieniem kotłowym wymiennika
płytowego.
Aby zapewnić dostateczną ilości ciepłej wody wymagane jest połączenie kotła jednofunkcyjnego
z zasobnikiem. Do takiej współpracy przeznaczone są zasobniki z wężownicą, zwane również
tradycyjnymi.
Zbiornik z izolacją jest umieszczony w obudowie w kształcie walca lub prostopadłościanu.
Najważniejszym elementem zasobnika jest wężownica - zwinięta spiralnie rura, umieszczona
wewnątrz, w dolnej części zbiornika. Wężownica przekazuje ciepło dostarczone przez czynnik
grzewczy (gorącą wodę z kotła) otaczającej go wodzie zmagazynowanej w zbiorniku.
Większość podgrzewaczy pojemnościowych jest wyposażona w króciec do podłączenia
cyrkulacji, która umożliwia użytkownikowi natychmiastowy dostęp do ciepłej wody.

Rys. 8. Podgrzewacz zasobnikowy zbiornik w zbiorniku [6]
1 – odpowietrzenie, 2 – wylot i powrót ogrzewania, 3 – wlot i wylot wody sanitarnej, 4 – izolacja,
5 – podwójny jednolity płaszcz, 6 – zbiornik ze stali nierdzewnej, 7 – zainstalowana grzałka elektryczna w obiegu
ogrzewania, 8 – pochwa dla umieszczenia termostatu, 9 – czujka regulatora temperatury.

Zasobnik do ciepłej wody użytkowej przystosowany do pracy z kotłami lub wymiennikiem.
Zbiornik zasobnika wykonany jest z blachy stalowej, pokrytej wewnątrz podwójną warstwą
emalii. Spiralnie zwinięta wężownica zasilana jest wodą grzewczą z kotła. Izolację zasobnika
tworzy sztywna pianka bezfreonowa o grubości 30 mm, osłonięta płaszczem zewnętrznym,
wykonanym z folii PCV na podkładzie z miękkiej pianki. Górna pokrywa wykonana jest
z tworzywa sztucznego. Na wyposażeniu zasobnika znajduje się termometr, regulator
temperatury wody użytkowej oraz anoda magnezowa, która stanowi zabezpieczenie
antykorozyjne zasobnika, wykorzystujące różnice potencjałów elektrochemicznych materiału
zbiornika i anody. Wyposażenie dodatkowe stanowią: zawór bezpieczeństwa, zawór
trójdrogowy, naczynie wzbiorcze przeponowe. Stosuje się je jako zbiorniki pionowe lub
poziome, chętniej pionowe ze względu na to, że zajmują mniejszą powierzchnię.
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Obecnie stosuje się konstrukcję typu zbiornik w zbiorniku. Wewnętrzny zbiornik jest
podgrzewaczem c.w.u. wykonanym z nierdzewnej blachy stalowej o falistym, promieniowym
przetłoczeniu upodabniającym go do mieszka, zwiększającym jego powierzchnię. Woda zimna
w zbiorniku wewnętrznym ogrzewa się od wody płynącej z kotła między ściankami obu
zbiorników, powodując rozszerzenie i kurczenie się konstrukcji. Fałdy i gładka powierzchnia
ścian ograniczają odkładanie się kamienia kotłowego w zbiorniku zachowuje wysoką sprawność
przez cały czas eksploatacji. Przez to, wykonany jest on ze stali nierdzewnej nie jest konieczne
stosowanie anody ochronnej i zmniejsza to koszty eksploatacyjne. Zbiornik jest izolowany przed
utratą ciepła.
Innymi urządzeniami przygotowującym ciepłą wodę są wymienniki ciepła, które możemy
podzielić na:
− przeciwprądowe – nie magazynują wody, ze względu na małą pojemność. Nie nadają się do
instalacji, w których są duże wahania rozbioru wody. Stosuje się je więc razem
z zasobnikami ciepłej wody użytkowej.
Typy wymienników przeciwprądowych:
− płytowe rozbieralne – zasadą ich działania jest wymiana ciepła ze strony pierwotnej na
wtórną poprzez płyty w taki sposób, że obiegi nie mieszają się ze sobą. Składają się
z czterech podstawowych elementów:
a) płyt końcowych,
− płyt wewnętrznych – płyt wymiany ciepła,
− belek prowadzących,
− śrub mocujących.
Profilowane płyty wymiany ciepła są hermetycznie połączone (ściśnięte) płytami
końcowymi za pomocą śrub.
− płytowe lutowane,
− typu JAD,
a)
b)
c

Rys. 9. Wymienniki płytowe a – płytowy rozbieralny, b – typu JAD, c – płytowy lutowany [18]

−

pojemnościowe wymienniki ciepła - są montowane w instalacjach, w których rozbiór c.w.u.
ulega znacznym wahaniom w ciągu doby. Magazynuje się w nich wodę w czasie przerw w
jej poborze.
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4.1.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu
ćwiczeń i ich wykonania.
1) Jakie znasz rodzaje podgrzewaczy?
2) Jaka jest zasada działania podgrzewaczy przepływowych: elektrycznych i gazowych?
3) Jaka jest zasada działania podgrzewaczy pojemnościowych: elektrycznych i gazowych?
4) Jaka jest zasada działania zasobników ciepła?
5) Jaka jest zasada działania wymienników ciepła?
6) Jakie są różnice w działaniu podgrzewaczy pojemnościowych: ciśnieniowych
i bezciśnieniowych?
7) Jaką funkcję pełni anoda magnezowa?
8) Na czym polega pośrednie i bezpośrednie przygotowanie ciepłej wody?
9) Jakie zalety posiada zasobnik warstwowy?
10) Jakie zalety posiada zasobnik typu: zbiornik w zbiorniku?
11) Które wymienniki współpracują z zasobnikiem przy przygotowaniu ciepłej wody i dlaczego?
12) Które wymienniki nie muszą współpracować zasobnikami c.w.u. i dlaczego?
13) W jaki sposób zabezpieczamy podgrzewacze przed utratą ciepła?

4.1.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Dobierz podgrzewacz do danego typu pomieszczenia i warunków zgodnie z dokumentacją
zawartą w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zapoznać się z instrukcją i dokumentacją zadania,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji zadania,
sprawdzić, jakie instalacje podłączone są do budynku,
sprawdzić, jakie warunki spełnia pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany
podgrzewacz,
określić ilość punktów poboru ciepłej wody,
ocenić warunki montażu w pomieszczeniu,
ocenić poprawność wykonanego ćwiczenia.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– instrukcja do wykonania ćwiczenia
– dokumentacja zadania
– przybory do pisania,
– arkusze do pisania,
– literatura rozdziału 6.
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Ćwiczenie 2
Dobierz osprzęt do zasobnika z wężownicą zgodnie z dokumentacją zawartą w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z dokumentacją ćwiczenia,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji,
dokonać analizy rozwiązania wykonanego ćwiczenia,
zaprezentować wykonane ćwiczenie,
dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.

−
−
−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
instrukcja wykonania ćwiczenia,
dokumentacja projektowa fragmentu instalacji,
przybory do pisania
arkusze do pisania
literatura rozdziału 6.

4.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1) wskazać sposoby przygotowania ciepłej wody?
2) określić zasadę działania podgrzewaczy elektrycznych?
3) określić zasadę działania podgrzewaczy gazowych?
3) odróżnić podgrzewacz pojemnościowy od przepływowego?
4) odróżnić podgrzewacz bezpośredni od pośredniego?
5) określić funkcje anody magnezowej?
6) rozróżnić i prawidłowo nazwać podgrzewacze?
7) rozróżnić i prawidłowo nazwać wymienniki ciepła?
8) dobrać zabezpieczenia podgrzewaczy?
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Tak

Nie

4.2. Wymagania do montażu urządzeń do indywidualnego
i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej
4.2.1. Materiał nauczania
Montaż gazowego przepływowego podgrzewacza wody
Dla zamontowania gazowego przepływowego podgrzewacza wody nie wymaga się
specjalnych pomieszczeń technicznych, wydzielonych lub kotłowni. W polskich mieszkaniach
jest to najczęściej łazienka, czasem kuchnia. Można instalować go w mieszkaniach i domach,
do których doprowadzony jest gaz, woda i dysponujemy przewodem kominowym
do odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w którym znajduje się podgrzewacz gazowy musi
mieć przewód wentylacyjny oraz zapewnioną odpowiednią ilość powietrza do spalania gazu
(kubatura pomieszczenia min. 8 m3), odpowiednio wysokie ciśnienie wody (min. ok. 0,09 MPa) i
gazu oraz niezbyt duże opory przepływu po stronie instalacji ciepłej wody. Lokalizujemy
podgrzewacz tak, aby poziom hałasu powstały podczas spalania gazu nie był dokuczliwy.
Podgrzewacz przepływowy powinien być zawieszony blisko punktów poboru wody (instalacja
nie powinna być dłuższa niż 3 – 4 metry) oraz jak najbliżej indywidualnego przewodu
kominowego o przekroju minimum 14x14 cm lub średnicy 12 cm, który zapewni podciśnienie
od 3 do 15 Pa.
Odpowiedni przydział gazu zapewnia gazownia, kominiarz mierzy tzw. ciąg kominowy
i wydaje opinię o kanale spalinowym i wentylacyjnym. Wentylacja mechaniczna jest
kategorycznie zabroniona.

Rys. 10. Gazowy podgrzewacz przepływowy [15]
1 – pokrętło regulatora strumienia gazu, 2 pokrętło regulatora strumienia wody (regulacja temperatury), 3 – kurki
spustowe, 6 – zawór odcinający gazu, 7a - zawór odcinający zimnej wody, 7b – zawór odcinający ciepłej wody,
8 – przycisk zapalarki piezoelektrycznej, 9 – wziernik, 10 – bateria mieszająca, 11 – zawór czerpalny ciepłej wody,
12a – zawór odcinający ciepłej wody, 12b – zawór odcinający zimnej wody, 13 – zawór czerpalny zimnej wody
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Podgrzewacz zawiesza się na hakach zamocowanych na stałe w ścianie, wykorzystując dwa
prostokątne wycięcia w osłonie tylnej. Podgrzewacz należy instalować w miejscu
nie stanowiącym utrudnienia dla obsługi i serwisu. Zaleca się, aby minimalna odległość osłon
bocznych i czołowych podgrzewacza od sąsiadujących szafek czy ścian wynosiła 100 mm.
Przerywacz ciągu z pionowym przewodem spalinowym należy połączyć rurą o średnicy
130 mm, wykonaną z materiału odpornego na korozję, nie dłuższą niż 2 m w odcinku
poziomym, prowadzonym ze spadkiem 5% w kierunku urządzenia. Przewód gazowy przyłącza
się do środkowego króćca G ¾”, a przewody ciepłej i zimnej wody do króćców ½”
umieszczonych na listwie przyłączeniowej podgrzewacza w sposób rozłączny.
Montaż podgrzewacza pojemnościowego gazowego

Rys. 11. Terma gazowa do c.w.u. o pojemności 100÷300 l a) podłączenie do instalacji, b) odprowadzenie spalin [3]
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1 - doprowadzenie wody zimnej,
2 - zawory odcinające,
3 - reduktor ciśnienia wody,
4- zawór zwrotny,
5 - zawór bezpieczeństwa,
6 - pompa cyrkulacyjna wody ciepłej,
7 - przewód zasilający ciepłej wody,
8 - przewód powrotny ciepłej wody,
9 - przerywacz ciągu,
10 - doprowadzenie gazu do palnika wraz z aparaturą regulacyjną i
zabezpieczającą,
11 - spust wody
Rys. 12. Warunki montażu podgrzewacza pojemnościowego gazowego [2]

Pomieszczenie nie może być przeznaczone na stały pobyt ludzi, minimalna wysokość to 2,2 m,
musi być suche i wolne od pyłów i zanieczyszczeń chemicznych, wyposażone w przewód
wentylacyjny (dla urządzeń niewielkiej mocy do 25 kW, wystarczająca jest wentylacja
wywiewna grawitacyjna i nawiew przez nieszczelności w oknach i drzwiach), musi mieć
zapewnioną odpowiednią ilość powietrza do spalania, komin (sprawdzony przez kominiarza)
i instalację gazową, twardą posadzkę i jego temperatura nie powinna spadać poniżej 00C.
Minimalna kubatura to 8 m3. Przyłącza powinny być wykonane w sposób umożliwiający łatwe
odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Jeżeli woda jest
zanieczyszczona należy założyć filtr przed urządzeniami zabezpieczającymi przed wzrostem
ciśnienia, na zasilaniu gazem również wymagany jest filtr. Aby umożliwić wymianę anody
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magnezowej (sprawdzanie stanu raz na rok) wymagana jest wolna przestrzeń nad
podgrzewaczem, należy przewidzieć odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa do
kanalizacji
Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody

Rys. 13. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody [15]
1 – listwa zaciskowa zasilania sieciowego, 2 – wyłącznik bezpieczeństwa, 3 – czujnik przepływu wody,
4 – przełącznik mocy znamionowej, 5 – talerzyk przepony z kółkiem, 6 – przepona, 7 – przełącznik wody,
8 – regulator natężenia przepływu wody, 9 – zwężka Venturiego, 10 – przełącznik mocy grzewczej,
11 – przyłącze zimnej wody z zaworem odcinaj., 12 – perlator, 13 – przyłącze ciepłej wody, 14 – zawór zwrotny,
15 – blok grzewczy, 16 – element grzejny

Powierzchnia przylegania do ściany w dolnej części podgrzewacza musi być równa
(przynajmniej do wysokości 130 mm) i nie może być odsunięta od ściany (np. płytki
wykładzinowe) o więcej niż 22 mm. Punkty mocowania płyty montażowej należy zaznaczyć
używając dołączonego szablonu montażowego. W przypadku wymiany instalacji stosować inne
otwory na płycie montażowej.
Mocowanie do przegrody odbywa się za pomocą śrub i kołków rozporowych, którymi należy
przymocować płytę montażową w przewidzianym miejscu. Następnie należy nałożyć
podgrzewacz na śrubę płyty montażowej i zabezpieczyć za pomocą specjalnej nakrętki
i mocowania.
Ustawić prawidłowo podgrzewacz przy użyciu śruby regulacyjnej.
Podłączyć przez upoważnionego elektryka przewody zasilania elektrycznego.
Podłączanie do obiegu zimnej i ciepłej wody użytkowej
Do prowadzenia zimnej wody nadają się rury stalowe i miedziane. Ze względu na
bezpieczeństwo działania, do prowadzenia ciepłej wody należy użyć rur metalowych. Zawór
bezpieczeństwa w przewodzie zimnej wody nie jest konieczny. Przewody wodne, wytwarzane
według najnowocześniejszych metod produkcyjnych, są obecnie bardzo elastyczne i dają się
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łatwo formować. Ułatwia to znacznie montaż. Należy przestrzegać beznaprężeniowego montażu
przewodów przyłączeniowych, aby uniknąć nieszczelności.
Prace przygotowawcze przy podłączaniu zimnej i ciepłej wody polegają na czynnościach:
− wkręceniu dwuzłączki na ok. 10 mm w przewody wodne,
− włożeniu dołączonych uszczelek w nakrętki nasadowe przyłącza zimnej i ciepłej wody.
Montaż elektrycznego pojemnościowego bezciśnieniowego podgrzewacza wody
Elektryczny pojemnościowy bezciśnieniowy podgrzewacz wody stosuje się do jednego punktu
poboru ciepłej wody. Przy montażu należy uwzględnić podciśnienie, jakie wytwarza
wypływająca woda. Można temu zapobiec stosując napowietrzacz. Zbiorniki bezciśnieniowe
montujemy ze specjalnym osprzętem do: napełniania, mieszania i opróżniania.

Rys. 14 Podgrzewacz bezciśnieniowy [18]
1 – przyłącze wody zimnej, 2 – pobór wody ciepłej, 3 – wężownica grzejna, 4 – elektryczny pręt grzejny,
5 – tuleja zanurzeniowa czujnika termostatu, 6 – termometr, 7, 8 – przyłącza dla pompy cieplnej, 9 – giętka rura
PEX – prowadząca wodę użytkową, 10, 12 – zbiornik wewnętrzny i zewnętrzny z PP, 11 – izolacja z pianki,
13 – bezciśnieniowa woda wymiennika
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Montaż elektrycznego ciśnieniowego podgrzewacza wody

1 - regulator temperatury
2 - włącznik zegarowy
3 - pompa cyrkulacyjna

R

CW U

2

1
3

4 - zawór bezpieczeństwa
5 - zawór odcinający
6 - króciec kontrolny manometru

8
9

7 - zawór redukcji ciśnienia przy pięciu
barach nadciśnienia
8 - pokrętło nastawienia
temperatury
9 - element grzewczy - grzałka
elektryczna

4

5

6

7

5
Zimna woda

Rys. 15. Schemat pracy elektrycznego ciśnieniowego podgrzewacza wody [opracowanie własne]

Montaż płytowego wymiennika ciepła

Sieć cieplna
zasilanie
wymiennik
Tyf 80

Instalacja
Przód FD

Rys. 16. Schemat włączenia wymiennika w instalację c.w.u. (węzeł) [17]
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Wokół wymiennika powinna być zachowana przestrzeń do jego montażu i obsługi.
Wskazane jest, by odległość najbliższej przegrody, np. ściany wynosiła około jednego metra.
Także odległość między graniczącymi wymiennikami powinna być większa niż 100 mm.
Wymiennik ciepła jest montowany na swojej podstawie bez fundamentów i nie wymaga
mocowania. Wszystkie podłączenia rurociągów do wymiennika powinny być wyposażone
w zawory odcinające. Połączenia rur z płytą końcową powinny być rozbieralne, typu
kołnierzowego lub gwintowego. Rury przyłączeniowe powinny być montowane w taki sposób,
aby naprężenia wywołane przez nie (np. rozszerzalność cieplna) nie spowodowały uszkodzeń
wymiennika.
Wymienniki płytowe można montować bez wykorzystania zasobnika.
Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej
Przed podłączeniem zasobnika do instalacji, należy wybrać dla niego odpowiednie miejsce –
zaleca się ustawienie urządzenia jak najbliżej kotła lub wymiennika, aby uniknąć zbędnych strat
ciepła. Zasobnik należy montować w pozycji pionowej lub poziomej w zależności od rodzaju
zasobnika.
Instrukcja montażu:
− Przyłączyć przewody wody zimnej i ciepłej (natynkowo lub podtynkowo) w sposób
rozłączny.
− Odcinki przewodów instalacji wody grzewczej, między kotłem a zasobnikiem powinny być
jak najkrótsze i dobrze zaizolowane.
− Na przewodzie zasilającym zasobnika należy zamontować zawór trójdrogowy, którego
praca sterowana jest przy pomocy elektronicznego sterownika w kotle.
− Wymagane jest, aby ciśnienie w sieci wodociągowej było min. 0,06 MPa, a max. 0,6 MPa.
Jeżeli występują większe ciśnienia należy zamontować zawór redukcyjny.
− Między zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem nie wolno montować dodatkowych
urządzeń np. zaworu zwrotnego, odcinającego, sita, itp.
− Aby zapobiec przeciekom wody przez zawór bezpieczeństwa, spowodowanym wzrostem
objętości wskutek przyrostu temperatury, zaleca się montaż naczynia przeponowego
do c.w.u.
− Jeżeli punkty czerpalne są w znacznej odległości od zasobnika, zaleca się wykonanie
cyrkulacji. Na przewodzie cyrkulacyjnym należy zamontować pompę.
Montaż zasobnika z kotłem gazowym.
Do montażu zasobnika należy zastosować:
− zawór kątowy ½” do podłączenia zimnej wody,
− złączkę miedzianą do ciepłej wody,
− w przypadku stosowania instalacji z PP z wkładką aluminiową na długości 1,5 m przed
urządzeniem należy zastosować połączenia rozłączne z rur stalowych.
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Rys. 17. Schemat montażu zasobnika z wężownicą [4]
A – zasilanie, B – ciepła woda, L – zimna woda, M – gniazdo czujnika, N – recyrkulacja, E - powrót

wodomierz

zawór
odcinający

Rys. 18. Schemat pracy instalacji zasobnika z wężownicą [17]
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Aparatura kontrolno-pomiarowa
Do aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w urządzeniach do przygotowania ciepłej
wody użytkowej należą:
−
do pomiaru temperatury: termometry szklane i rtęciowo – sprężynowo tarczowe,

Rys. 19. Termometry rtęciowo – sprężynowe[3]
a) prosty, b) czołowy, c) odległościowy

Rys. 20 Termometry szklane [3]
a – prosty, b – kątowy

− do pomiaru ilości przepływającej wody – wodomierze,
− do wskazania poziomu wody w podgrzewaczu lub zasobniku – wodowskazy,
− do wskazań ciśnienia w instalacji – manometry.
Wodomierze – umieszcza się je na dopływie wody zimnej do urządzenia lub instalacji.

Rys. 21. Wodomierz podtynkowy Rys. 22. Montaż w korpusie zaworu
[18]
lub przed baterią ścienną [18]

Rys. 23. Wodomierz do montażu
na wylewce baterii lub przed baterią
stojącą [18]

W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem stosuje się:
− termiczne zabezpieczenia odpływowe,
− zawory termostatyczne.
Przed wzrostem ciśnienia ponad wartość dopuszczalną ustrzeże instalację:
− stosowanie systemu otwartego,
− stosowanie zaworów bezpieczeństwa lub innych urządzeń zabezpieczających (naczynia
wzbiorcze).
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Ponadto zabezpieczamy instalację c.w.u.:
− przed zapowietrzeniem - odpowietrzniki,
− przed przepływem zwrotnym - zawory zwrotne,
− przed wypływem spalin do pomieszczenia,
− przed wypływem gazu do pomieszczenia,
− urządzeniami utrzymującymi wymaganą temperaturę ciepłej wody (zawory termostatyczne),
− zaworami trójdrogowymi.
Zaleca się stosowanie automatycznych zaworów odpowietrzających. Należy montować je
w najwyższym punkcie instalacji.
Zawory zwrotne – ustalają określony kierunek przepływu, aby podgrzana woda nie wpływała
z powrotem do przewodu wodociągowego. Z chwilą wytworzenia się strumienia powrotnego
zawór zamyka się samoczynnie, dzięki sprężynie, która dociska grzybek do gniazda.
Zawory redukcyjne – stosuje się, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej jest za duże i należy
zmniejszyć ciśnienie do wielkości wymaganej.
Termiczne zabezpieczenia odpływowe stosuje się w instalacjach zasilanych paliwem stałym,
ponieważ nie dają się szybko regulować. Sterowane są za pośrednictwem wody kotłowej
pochodzącej ze źródła ciepła. Wraz z wypływem wody gorącej następuje równoczesny dopływ
wody zimnej.
Zawór termostatyczny – stosuje się do samoczynnej regulacji temperatury wody.
Składa się z czujnika i zaworu z elementem sterującym, połączonych ze sobą rurką kapilarną.
Czujnik wypełniony jest cieczą o znanym współczynniku rozszerzalności objętościowej
i posiada śrubę nastawczą do regulacji temperatury. Jeżeli zwiększy się temperatura wody,
zwiększy się ciśnienie, które jest przekazane do gniazda zaworu powodując zmniejszenie
przepływu wody. Mniejszy przepływ wody spowoduje spadek temperatury. Przekręcenie śruby
nastawczej zmieni ciśnienie w zaworze i zmieni wysokość uzyskiwanej temperatury.
Regulacja temperatury c.w.u.
Nowe podgrzewacze mają wbudowane dwa czujniki temperatury: na wejściu wody zimnej i na
wyjściu wody ciepłej. Dodatkowa turbinka (fot. 4) mierzy przepływ strumienia wody.
Układ elektroniczny analizuje odczytane informacje (temperatura wejściowa, wyjściowa,
rzeczywisty przepływ, temperatura nastawiona) i natychmiast reguluje moc palnika w taki
sposób, aby temperatura ciepłej wody była dokładnie zgodna z oczekiwaniami użytkownika. Nie
ma znaczenia zmiana ciśnienia lub temperatury wody w sieci wodociągowej. Urządzenie zawsze
precyzyjnie wyreguluje moc, aby uzyskać zadaną temperaturę.
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Rys. 24. Podgrzewacz z regulacją temperatury [11]

Termy gazowe, podgrzewają ciepłą wodę z zastosowaniem automatyki mechanicznej bez
żadnych czujników temperatury. Układ regulacyjny jest tak skonstruowany, że temperatura
wody wypływającej jest zależna nie tylko od wykonanych nastaw, ale i od temperatury wody
wpływającej (zimnej).
Urządzenia starsze nie mają nawet automatycznej modulacji. Gdy płynie mały strumień wody, to
osiąga on wyższą temperaturę, gdy natężenie przepływu wody zwiększy się, to temperatura
wody spada. Urządzenia z automatyczną modulacją utrzymują stałą temperaturę ciepłej wody w
określonym zakresie przepływu, ale pod warunkiem utrzymywania stałej temperatury na
wejściu. Konstrukcja elementów regulacyjnych jest taka, że urządzenia takie podgrzewają wodę
o nastawiony przyrost temperatury (∆T), a nie do konkretnej temperatury. Jeśli temperatura
wody wejściowej zmieni się (lato, zima), to temperatura wody wyjściowej również zmieni się
o taką samą odchyłkę. Należy wówczas skorygować nastawioną temperaturę lub moc urządzenia
(dodatkowy suwak, pokrętło).
Naczynia przeponowe do c.w.u.
W instalacji c.w.u. nie ma wymogu stosowania naczyń wzbiorczych. W instalacjach bez
zasobnika ciepłej wody, gdy przygotowanie ciepłej wody następuje w podgrzewaczu
przepływowym, są one zbyteczne. W instalacjach z zasobnikiem c.w.u. woda ogrzewana
w zasobniku zwiększa swoją objętość i rozszerza się, a jej nadmiar zostaje wyrzucony przez
zawór bezpieczeństwa, który nie jest przystosowany do tak częstej pracy. Po pewnym czasie
może spowodować to zużycie sprężyny i ciągłe sączenie wody. Jeżeli zamontujemy naczynie
przeponowe to rozszerzająca się woda jest w nim magazynowana. Pełni ono również rolę
tłumika uderzeń hydraulicznych.
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Rys. 25. Naczynie przeponowe do c.w.u. [18]

Konstrukcja naczyń do c.w.u. jest podobna do naczyń do c.o. Różnią się one maksymalnym
ciśnieniem roboczym, materiałem przepony, a wewnętrzne ścianki naczynia do c.w.u. pokryte są
powłoką emaliowaną. Przepona i powłoka muszą mieć atest PZH. Naczynie musi być
dopuszczone przez UDT. Rozróżnia się naczynia: nieprzepływowe i przepływowe. Naczynia
nieprzepływowe nie mają cyrkulacji wody i mogą rozwijać się w nich bakterie Legionella.
Naczynia przepływowe wyposażone są w trójnik i specjalną kształtkę wymuszające stały
przepływ świeżej wody. Posiadają wymienną przeponę workową.
Wielkość naczynia zależy od pojemności zasobnika, ciśnienia w sieci wodociągowej,
maksymalnej temperatury ciepłej wody oraz ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli
ciśnienie w sieci nie przekracza 0,4 MPa, zaleca się stosowanie zaworu 0,06 MPa. Kiedy jest
ono wyższe można zastosować reduktor ciśnienia albo zawór 0,08 MPa, pod warunkiem, że
pozostałe elementy instalacji są przystosowane do pracy pod takim ciśnieniem.
Montaż naczyń c.w.u.
Naczynia przeponowe c.w.u. bez względu na typ instalujemy zawsze po stronie zimnej, czyli na
„wejściu” do zasobnika bezpośrednio na instalacji c.w.u. stosując opaski montażowe, natomiast
naczynia duże o pojemności powyżej 35 l montujemy jako stojące.
Zawór bezpieczeństwa

Przewód ciepłej wody
Przewód doprowadzający
zimną wodę

Airfix
naczynie
przeponowe

Lejek odpływowy

Podgrzewacz wody

Rys. 26. Montaż naczyń przeponowych w instalacji c.w.u. nieprzepływowych [opracowanie własne]
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Grupa bezpieczeństwa
Przewód ciepłej wody
Przewód doprowadzający
zimną wodę

Airfix D
naczynie
przeponowe

Podgrzewacz wody

Rys. 27. Montaż naczyń przeponowych w instalacji c.w.u. przepływowych [opracowanie własne]

Zawór redukcyjny

Rys. 28. Zawór redukcyjny [3]

Zawór redukcyjny stosujemy jeżeli ciśnienie w sieci wodociągowej jest za duże w stosunku do
wymagań urządzeń ciepłej wody użytkowej. Zmniejszają ciśnienie do wymaganej wielkości.
Zawór bezpieczeństwa chroni zamknięte, sterowane termicznie podgrzewacze wody przed zbyt
wysokim ciśnieniem roboczym. Zastosowanie mają tylko sprężynowo-membranowe zawory
bezpieczeństwa. Działają, gdy następuje nacisk wody na płytkę zaworu. Przeciwdziała temu
sprężyna, którą można regulować. Naciąg sprężyny ustawia producent i plombuje śrubę
nastawczą.
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Ciśnienie pracy zaworu bezpieczeństwa ustawione jest na 0,6 MPa i z tego względu ciśnienie
w przewodzie wody zimnej nie może przekraczać 0,48 MPa. Niedopuszczalne jest samowolne
przestawianie sprężyny i naruszanie plomby.
Jeżeli współpracują w instalacji z naczyniem przeponowym - ich znamionowe ciśnienie
wyrzutowe powinno być nieco wyższe od nadciśnienia roboczego w naczyniu wzbiorczym.
Zasady montażu zaworów bezpieczeństwa:
− na przewodzie wody zimnej, aby uniknąć wapnienia,
− pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a zbiornikiem z ciepłą wodą nie może znajdować się
zawór odcinający, zwężenie przewodu lub filtr,
− średnica przewodu doprowadzonego do zaworu bezpieczeństwa musi być co najmniej
równa średnicy zaworu bezpieczeństwa,
− umieszczenie zaworu bezpieczeństwa nad zbiornikiem wody pitnej sprawi, że nie będzie
konieczności opróżniania zbiornika w razie wymiany tego zaworu,
− zawór bezpieczeństwa musi być w miejscu pozwalającym na obserwacje wody kapiącej
z niego i pozwalającym na odprowadzenie gromadzącej się wody,
− przewód upustowy musi być odporny na korozję i wolny od przemarzania, a jego wylot
powinien znajdować się od 20 – 40 mm nad przyborem sanitarnym odprowadzającym wodę
do kanalizacji,
− na przewodzie upustowym o długości do 2 m można zamontować co najwyżej dwa kolana,
− na przewodzie upustowym o długości do 4 m można zamontować trzy kolana, jeżeli
średnica przewodu będzie o jedną większa.
Montaż pompy cyrkulacyjnej do instalacji c.w.u.

Rys. 29. Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. 1 – osłona termoizolacyjna – zapobiega stratom ciepła, 2 – korpus pompy z
mosiądzu bezgrafitowego, wytrzymały i odporny na korozję, zintegrowany z zaworem zwrotnym i odcinającym,
łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi, 3 – zespół pompa – wirnik we wspólnej półkolistej obudowie, wirnik
zamontowany na trzpieniu, solidny i prosty w demontażu, 4 – lampka sygnalizacyjna, wskazuje dołączenie napięcia
wskazującego, 5 – zabezpieczenie przed przeciążeniem i energooszczędny termostat (do wyboru), może być
wyłączony zakres regulacji od 35 – 650 C, pompa wyłączy się, gdy zostanie osiągnięta wymagana temperatura wody
lub w momencie przeciążenia, 6 – zintegrowany „wirnik kulowy”, trwały, bez wału, łatwy do wymontowania w celu
oczyszczenia i odwapnienia, 7 – sprawdzone przyłącze kablowe z dławnicą śrubową, proste przyłączenie do sieci
zasilającej elastycznym lub sztywnym przewodem, 8 – 24-godzinny zegar, połączony bezpośrednio z pompą,
możliwość ustawienia głowicy pod kątem, tarcza zegara jest widoczna w każdej pozycji. [19]

Pomimo izolacji cieplnej woda w przewodach ochładza się. Aby zapobiec stratom stosuje się
przewód cyrkulacyjny.
Pompa cyrkulacyjna powinna trzykrotnie przetaczać wodę zawartą w instalacji.
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Budowa pompy na rysunku (29) spełnia warunki w jakich musi pracować:
− korpus pompy (2) jest skonstruowany z mosiądzu bezgrafitowego ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym i odcinającym w króćcach. Każdy korpus pompy jest wyposażony
w osłonę termoizolacyjną zapobiegającą stratom ciepła.
− zintegrowany wirnik pompy i silnika (6), wykonany ze stali chromoniklowej, osadzony na
trzpieniu. Dzięki temu łatwo się go wyjmuje np. w celu oczyszczenia z wytrąconego
kamienia wapiennego i może być zainstalowany na rurociągu poziomym z głowicą
skierowaną do dołu,
− energooszczędny silnik z magnesami trwałymi, sprawia, że pompa pracuje bardzo cicho
i z dużą sprawnością, nie wymaga żadnych zabezpieczeń zewnętrznych przed
przeciążeniem,
− termostat (5) i zegar sterujący (8), sprawiają, że pompa pracuje bardzo efektywnie. Zakres
regulacji od 35 – 650 C (ograniczenie do 650 C wynika z faktu, że powyżej tej temperatury
następuje gwałtowne wytrącenie się kamienia wapiennego). Zegar sterujący jest wyposażony
w tarczę 24 – godzinną z dwudziesto minutową rozdzielczością nastawy i w wyłącznik
czasowy. Głowicę z zegarem można ustawić pod kątem tak, aby tarcza mogła być widoczna
z każdej pozycji po zamontowaniu pompy.
Pompy cyrkulacyjne są wykonywane o długościach montażowych 80 mm i 110 mm
z przyłączami gwintowanymi wewnętrznymi R ½” i zewnętrznymi G 1 ¼ ”. Pompa cyrkulacji
ciepłej wody musi mieć znak bezpieczeństwa „B”.

2

3

1 - podgrzewacz wody

4

1

2 - przewód ciepłej wody

5

3 - przewód cyrkulacyjny

5

6

4 - obejście cyrkulacji
5 - zawór zwrotny

6

6 - pompa cyrkulacyjna

Rys. 30. Schemat włączenia pomp cyrkulacyjnych w układ instalacji c.w.u.[opracowanie własne]

Zawór trójdrogowy – pozwala na podmieszanie ciepłej wody w przewodzie zasilającym, wodą
powrotną z przewodu cyrkulacyjnego.
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4.2.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu
ćwiczeń i ich wykonania.
1. Jakie materiały użyjesz do montażu podgrzewaczy?
2. Jakie wykorzystasz narzędzia do montażu podgrzewaczy?
3. Jakich złączek użyjesz do połączenia podgrzewaczy?
4. W jaki sposób zamontujesz podgrzewacze wiszące?
5. Jakie dodatkowe urządzenia musisz zamontować dla podgrzewaczy gazowych?
6. Jakie zasady obowiązują przy montażu podgrzewaczy do instalacji wody zimnej?
7. Jakie zasady obowiązują przy montażu podgrzewaczy do instalacji wody ciepłej?
8. Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia do montażu podgrzewaczy gazowych?
9. Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia do montażu podgrzewaczy elektrycznych?
10. W jaki sposób zabezpieczamy podgrzewacze gazowe?
11. W jaki sposób zabezpieczamy podgrzewacze elektryczne?
12. Kiedy stosujemy przewody cyrkulacyjne?
13. Jaką aparaturę kontrolno-pomiarową stosuje się w urządzeniach do przygotowania ciepłej
wody?
14. Jaką automatykę stosuje się w urządzeniach do przygotowania ciepłej wody?
15. Jakie funkcje spełnia aparatura kontrolno-pomiarowa?
16. Jaką funkcję spełnia automatyka?
17. W jakich instalacjach wolno zainstalować naczynie przeponowe?
18. Jakie zasady obowiązują przy montażu naczyń przeponowych?
19. Jakie zasady obowiązują przy montażu pomp cyrkulacyjnych?
20. Jakie zasady obowiązują przy montażu zaworu bezpieczeństwa?
21. Na czym polega działanie zaworu termostatycznego?

4.2.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj podłączenie przewodu zimnej wody do zamontowanego elektrycznego
ciśnieniowego podgrzewacza wody zgodnie z dokumentacją zawartą w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) zapoznać się z instrukcją wykonania i dokumentacją zadania,
2) przygotować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) zapoznać się z zasadami podłączenia przewodu zimnej wody do elektrycznego
ciśnieniowego podgrzewacza wody,
4) dobrać urządzenia montowane na przewodzie zimnej wody
5) dobrać odpowiednie materiały uszczelniające,
6) dobrać narzędzia do wykonania zadania,
7) zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej,
8) sprawdzić stan techniczny narzędzi,
9) wytrasować obszar cięcia rur,
10) ocenić jakość przycinanej rury, sprawdzić, czy nie ma deformacji,
11) przyciąć rurę na dobrane długości montażowe,
12) przygotować końcówki rur do montażu,
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13) w kolejności montażowej dokonać wstępnego montażu elementów uzbrojenia i przyciętych
odcinków rury do urządzenia,
14) sprawdzić zgodność z dokumentacją uzyskanego fragmentu podłączenia zimnej wody,
15) dokonać montażu z uszczelnieniem elementów łączonych,
16) zainstalować manometr w króćcu kontrolnym,
17) uporządkować stanowisko pracy,
18) zagospodarować odpady,
19) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
20) dokonać oceny ćwiczenia.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wyposażenie stanowiska pracy:
stół montażowy z dostępem do oświetlenia,
imadło,
gwintownica z wymiennymi narzynkami,
przymiar liniowy,
suwmiarka,
rura stalowa,
złączki gwintowane,
przecinarka tarczowa,
zawór bezpieczeństwa,
zawór spustowy,
zawór odcinający – 2 sztuki,
króciec kontrolny manometru,
zawór zwrotny,
zawór redukcji ciśnienia,
pilnik,
materiały uszczelniające,
zestaw materiałów czyszczących, szczotka druciana, papier ścierny,
ołówek,
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
literatura rozdziału 6.

Ćwiczenie 2
Zaplanuj kolejność czynności dla montażu gazowego grzejnika wody przepływowej
z podłączeniem go do instalacji wodnej zgodnie z dokumentacją zawartą w instrukcji. Wykonaj
zestawienie materiałowe. Oszacuj koszt materiału.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zapoznać się z dokumentacją zadania i instrukcją wykonania ćwiczenia,
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z wytycznymi lokalizacji i montażu gazowych grzejników wody przepływowej,
zaplanować kolejność czynności montażowych,
dobrać niezbędne materiały do montażu,
wykonać zestawienie materiałów z oszacowaniem ich kosztów,
zaprezentować efekty swojej pracy,
dokonać oceny ćwiczenia.
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–
–
–
–
–
–

Wyposażenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
katalogi rur, kształtek i elementów uzbrojenia z cennikami,
arkusz A4,
długopis,
linijka,
literatura rozdziału 6.

Ćwiczenie 3
Wykonaj podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. do instalacji wodnej zgodnie
z dokumentacją zawartą w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z dokumentacją zadania i instrukcją wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z warunkami włączania pompy cyrkulacyjnej,
dobrać rury do wykonania przewodu cyrkulacyjnego,
dobrać pompę do montażu w przewodzie cyrkulacyjnym,
dobrać łączniki do wykonania połączenia,
dobrać uszczelnienie do połączenia,
wykonać połączenie,
sprawdzić zgodność wykonanego fragmentu instalacji z dokumentacją zadania,
zlikwidować stanowisko pracy,
zagospodarować odpady,
zaprezentować efekty swojej pracy,
dokonać oceny ćwiczenia.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– stół montażowy z dostępem do oświetlenia,
– imadło,
– rury stalowe,
– złączki do połączenia,
– pompa cyrkulacyjna,
– uszczelnienie,
– katalogi pomp z dokumentacją techniczną,
– gwintownica ręczna lub elektryczna,
– zestaw kluczy szwedzkich,
– kombinerki,
– zdzierak,
– szczotka do metalu
– instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
– karty katalogowe pomp,
– literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 4
Wykonaj podłączenie naczynia przeponowego do przewodu zimnej wody zgodnie
z instrukcją zawartą w dokumentacji.
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Sposób wykonania ćwiczenia

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z dokumentacją zadania i instrukcją wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z warunkami podłączenia naczynia przeponowego,
dobrać rury do wykonania podłączenia naczynia przeponowego,
dobrać naczynie przeponowe,
dobrać łączniki do wykonania połączenia,
dobrać elementy uzbrojenia,
dobrać uszczelnienie,
wykonać wstępne połączenie fragmentu instalacji zachowując kolejność elementów
i urządzeń narzuconą dokumentacją zadania,
skorygować ewentualne błędy,
wykonać montaż zgodnie z wytycznymi montażowymi,
zlikwidować stanowisko pracy,
zagospodarować odpady,
zaprezentować efekty swojej pracy,
dokonać oceny ćwiczenia.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wyposażenie stanowiska pracy:
stół montażowy z dostępem do oświetlenia,
naczynie przeponowe wraz z dokumentacją techniczną,
imadło,
przymiar liniowy,
ołówek,
suwmiarka,
poziomnica,
prowadnica korytkowa,
piłka do metalu,
gwintownica ręczna lub elektryczna,
zestaw kluczy szwedzkich,
kombinerki,
zdzierak,
szczotka do metalu,
odcinki rury stalowej,
złączki stalowe i elementy uzbrojenia zgodnie z dokumentacją,
materiały uszczelniające,
środki ochrony osobistej: rękawice parciane, okulary ochronne,
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
literatura z rozdziału 6.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ćwiczenie 5
Zaplanuj kolejne czynności związane z doborem i montażem wymiennika płytowego dla
potrzeb instalacji c.w.u. przedstawionej w dokumentacji zawartej w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
zapoznać się z dokumentacją zadania i instrukcją wykonania ćwiczenia,
dobrać wymiennik płytowy zgodny z dokumentacją,
zapoznać się z warunkami hydraulicznego podłączenia wymienników płytowych,
określić warunki lokalizacji wymiennika i sposób jego zabezpieczenia,
zaplanować i zapisać kolejne etapy montażu wymiennika płytowego do instalacji wodnej,
zaprezentować efekty swojej pracy,
dokonać oceny ćwiczenia.

–
–
–
–

Wyposażenie stanowiska pracy:
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
katalogi wymienników płytowych wraz z dokumentacją techniczną,
projekt techniczny instalacji ciepłej i zimnej wody,
literatura z rozdziału 6.

4.2.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1) zorganizować stanowisko do wykonania ćwiczeń?
2) dobrać narzędzia do montażu urządzeń przygotowujących ciepłą wodę
użytkową?
3) dobrać urządzenia zabezpieczające dla urządzeń przygotowujących ciepłą wodę
użytkową?
4) zastosować zasady montażu urządzeń przygotowujących ciepłą wodę użytkową?
5) zamontować przewody cyrkulacyjne z uzbrojeniem?
6) dobrać pompę cyrkulacyjną i zamontować ją w układzie hydraulicznym?
7) zainstalować aparaturę kontrolno-pomiarową niezbędną dla prawidłowej pracy
instalacji i urządzeń ciepłej wody użytkowej?
8) dobrać naczynie przeponowe?
9) zainstalować naczynie przeponowe?
10) zamontować elementy uzbrojenia na przewodach zasilającym i powrotnym?
11) dobrać i zamontować izolację cieplną przewodów?
12) dokonać prezentacji ćwiczenia?
13) wykorzystać wiadomości w praktycznym działaniu?
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Tak Nie

4.3. Próby szczelności podłączonych urządzeń do indywidualnego
i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej
4.4.1.Materiał nauczania
Próba szczelności i ciśnieniowa
Po podłączeniu wszystkich urządzeń należy przeprowadzić badanie szczelności instalacji
i urządzeń, przed zakryciem bruzd i kanałów i przed ułożeniem izolacji cieplnej. Korkuje się
instalację, napełnia wodą zimną przy pozostawionych otwartych zaworach w najwyższych
punktach instalacji, w celu odpowietrzenia. Następnie sprawdza się szczelność wszystkich
połączeń armatury i przewodów i podwyższa ciśnienie próbne 1,5 krotnie, lecz do wielkości nie
mniej niż 0,9 MPa. Instalacja jest szczelna, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazał
spadku ciśnienia. Potem wodę w instalacji podgrzewamy do temperatury 600 C, zwracając
uwagę na wydłużanie się przewodów. Odbioru instalacji ciepłej wody użytkowej dokonuje się
po jej rozruchu.
Przed rozruchem należy sprawdzić czy:
− podłączenia rurociągów są wykonane zgodnie ze schematem,
− zawory spustowe są zamknięte,
− naczynie rozszerzalne po stronie wtórnej obiegu wymiany ciepła jest połączone ze złączkami
kompensacyjnymi.
Rozruch instalacji z wymiennikiem ciepła. Wymiennik należy wypełnić ciepłą wodą tak, aby
ciśnienie powoli osiągnęło wartość ciśnienia normalnej pracy. Wymiennik powinien być
odpowietrzany podczas napełniania, następnie należy otworzyć zawory odcinające i praca
wymiennika musi być obserwowana (temperatury, ciśnienie, rozszerzalność, nieszczelności).
Jeżeli wymiennik pracuje zgodnie z założonymi parametrami, może być dopuszczony do
eksploatacji ciągłej. (Wszystkie wymienniki ciepła są poddawane próbom ciśnieniowym
u wytwórcy).
Jeżeli w instalacji ciepłej wody przy pracy z wymiennikiem, parametry cieplne po rozruchu nie
są właściwe należy sprawdzić:
− zgodność podłączeń rurociągów ze schematem,
− ciśnienia po stronie pierwotnej i wtórnej,
− temperatury po stronie pierwotnej i wtórnej
− przepływ czynnika, tj. ustawienie zaworów, pracę pomp, kierunek obiegu, pracę regulatorów
lub innych,
− szczelność wymiennika.
Postępowanie przy stwierdzeniu nieszczelności
− obniżyć temperaturę wymiennika poniżej 400 C,
− sprawdzić ustawienie śrub (może należy dokręcić śruby mocujące),
− jeżeli występuje przeciek w uszczelkach, wymiennik musi być zdemontowany a miejsce
wycieku sprawdzone.
Rozruch instalacji z zasobnikiem polega na:
− napełnieniu zbiornika wodą (w tym celu otwieramy zawór odcinający zimną wodę
na dopływie),
− odpowietrzeniu instalacji wody użytkowej,
− sprawdzeniu szczelności wszystkich połączeń rurowych.
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4.3.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu
ćwiczenia i jego wykonania.
1. Jakich zasad należy przestrzegać podczas wykonywania próby szczelności instalacji?
2. Jakich zasad należy przestrzegać podczas wykonywania próby ciśnieniowej instalacji?
3. Jakich zasad należy przestrzegać podczas wykonywania rozruchu instalacji?
4. Jakie czynności należy wykonać przed rozruchem instalacji?
5. Na czym polega rozruch instalacji z wymiennikiem płytowym?
6. Jakie czynności należy wykonać przy stwierdzeniu nieszczelności instalacji c.w.u.
z wymiennikiem płytowym?
7. Jakie czynności należy wykonać podczas rozruchu instalacji z zasobnikiem wody?

4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wykonaj próbę szczelności w instalacji c.w.u. z wymiennikiem płytowym zgodnie
z dokumentacją zawartą w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1. zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
2. zapoznać się z dokumentacją zadania i instrukcją wykonania ćwiczenia,
3. wykonać zestawienie: sprzętu i narzędzi do wykonania zadania zgodnie z dokumentacją
budowlaną,
4. sprawdzić stan techniczny urządzeń wymiennika i urządzeń w instalacji,
5. sprawdzić stan techniczny urządzeń po napełnieniu wodą,
6. przygotować instalację do rozruchu,
7. sprawdzić stan techniczny urządzeń po rozruchu instalacji,
8. sprawdzić poprawność pracy instalacji,
9. usunąć usterki,
10. oznaczyć parametry pracy instalacji,
11. zlikwidować stanowisko pracy,
12. zagospodarować odpady,
13. zaprezentować efekty swojej pracy,
14. dokonać oceny ćwiczenia.
–
–
–
–
–
–
–

Wyposażenie stanowiska pracy:
instrukcja wykonania ćwiczenia,
dokumentacja zadania,
wymiennik płytowy wraz z zamontowanymi przewodami i urządzeniami,
manometr z pompą do prób ciśnienia,
zestaw narzędzi monterskich,
materiały do pisania,
literatura rozdziału 6.
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Ćwiczenie 2
Przeprowadź odbiór instalacji ciepłej wody zgodnie z dokumentacja zawarta w instrukcji.
Sposób wykonania ćwiczenia

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp i ergonomii pracy,
zapoznać się z dokumentacją zadania i instrukcją wykonania ćwiczenia,
ustalić parametry pracy instalacji,
sprawdzić, czy podłączenia rurociągów są wykonane zgodnie dokumentacją techniczną,
otworzyć zawory na najwyższej kondygnacji,
sprawdzić, czy zawory spustowe są zamknięte,
sprawdzić, czy naczynie rozszerzalne po stronie wtórnej obiegu wymiany ciepła jest
połączone ze złączkami kompensacyjnymi,
przygotować dokumentację niezbędną do podpisania odbioru instalacji,
sprawdzić stan techniczny wykonanej instalacji,
sprawdzić poprawność montażu urządzeń i rur,
sprawdzić atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne urządzeń i zastosowanych materiałów,
podpisać dokumenty odbiorowe,
zaprezentować efekty swojej pracy,
dokonać oceny ćwiczenia.

–
–
–
–
–
–

Wyposażenie stanowiska pracy:
dokumentacja techniczna instalacji wody ciepłej,
protokół z przeprowadzonej próby ciśnienia instalacji,
atesty i certyfikaty materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne,
protokół odbiorczy instalacji,
instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania,
literatura z rozdziału 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1) zorganizować stanowisko do wykonania ćwiczeń?
2) zastosować zasady odbioru technicznego urządzeń do przygotowania c.w.u.?
3) zastosować zasady rozruchu urządzeń c.w.u.?
4) sprawdzić stan techniczny urządzeń w czasie próby szczelności?
5) sprawdzić stan techniczny urządzeń w czasie próby ciśnieniowej?
6) zmierzyć parametry pracy instalacji podczas próby szczelności i ciśnieniowej?
7) wskazać nieprawidłowości w pracy urządzeń do c.w.u.?
8) usunąć nieprawidłowości w pracy urządzeń?
9) dokonać prezentacji wykonanego ćwiczenia?
10) wykorzystać zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu?
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Tak Nie

5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Przeczytaj uważnie instrukcję.
Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
Zapoznaj się z zestawem pytań testowych.
Test zawiera 20 pytań dotyczących technologii wykonywania instalacji z miedzi. Pytania w
teście są to pytania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi:
− w pytaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku
pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić
odpowiedź prawidłową),
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. Trudności mogą przysporzyć Ci
pytania: 16 – 20, gdyż są one na poziomie trudniejszym niż pozostałe.
Na rozwiązanie testu masz 45 min.
Powodzenia
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
I część
1. W pobliżu punktu poboru wody ciepłej instalujemy podgrzewacze:
a) przepływowe,
b) pojemnościowe,
c) gazowe,
d) elektryczne.
2. Próbę szczelności urządzeń przeprowadzamy przy ciśnieniu:
a) pracy,
b) próbnym,
c) atmosferycznym,
d) podciśnieniu.
3. Naczynia przeponowe do c.w.u. montujemy na przewodzie wody:
a) ciepłej,
b) zimnej,
c) cyrkulacyjnej,
d) dopływającej z kotła do wężownicy.
4. Istotną wadą podgrzewaczy pojemnościowych jest:
a) zbyt mała ilość ciepłej wody,
b) wymagane wysokie ciśnienie gazu lub wysoka moc grzałki,
c) rozwój bakterii Legionella,
d) wysokie ciśnienie wody przed podgrzewaczem.
5. Anoda magnezowa stanowi zabezpieczenie przed:
a) przegrzaniem,
b) korozją,
c) wysokim ciśnieniem,
d) wzrostem objętości.
6. Zasobnik gorącej wody, nie posiadający wężownicy to:
a) wymiennik płytowy,
b) podgrzewacz bezciśnieniowy,
c) podgrzewacz ciśnieniowy,
d) zasobnik warstwowy.
7. Minimalna kubatura pomieszczeń z podgrzewaczem gazowym to:
a) 6 m3,
b) 8 m3,
c) 10 m3,
d) 12 m3.
8. Minimalna temperatura pomieszczeń, w których montujemy podgrzewacze pojemnościowe
to:
a) powyżej 00 C,
b) poniżej 00 C,
c) powyżej 50 C,
d) powyżej 150 C.
9. W jaki sposób odprowadza się spaliny z podgrzewacza gazowego?
a) do pomieszczenia,
b) do kanału spalinowego,
c) do przewodu wentylacyjnego,
d) nie ma potrzeby ich odprowadzać.
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10. Powyżej jakiej minimalnej temperatury gwałtownie tworzy się kamień wapienny?
a) 400 C,
b) 500 C,
c) 600 C,
d) 800 C.
11. Podczas rozruchu urządzeń c.w.u. musi być otwarty zawór:
a) bezpieczeństwa,
b) spustowy,
c) odcinający, zimnej wody,
d) trójdrogowy.
12. Ciśnienie w zaworze bezpieczeństwa współpracującym z naczyniem przeponowym powinno
być:
a) nieco niższe od nadciśnienia roboczego w naczyniu przeponowym,
b) nieco wyższe od nadciśnienia roboczego w naczyniu przeponowym,
c) znacznie wyższe od nadciśnienia roboczego w naczyniu przeponowym,
d) takie samo.
13. Między zasobnikiem a zaworem bezpieczeństwa instalujemy:
a) zawór zwrotny,
b) zawór odcinający,
c) sita,
d) reduktor.
14. Stan anody magnezowej sprawdzamy:
a) raz na miesiąc,
b) raz na rok,
c) nie mniej niż dwa razy w roku.
d) raz na 5 lat.
15. W pomieszczeniu, gdzie pracują podgrzewacze gazowe, wentylacja mechaniczna jest
a) dozwolona,
b) zabroniona,
c) stosowana według uznania instalatora,
d) stosowana według uznania użytkownika.
II część
16. Montaż urządzeń ciepłej wody musi być wykonany:
a) zgodnie z projektem,
b) zgodnie z wymaganiami producenta,
c) zgodnie z wymaganiami użytkownika,
d) tak aby zachować estetykę.
17. Poniższe urządzenie służy do
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a) przygotowania ciepłej wody,
b) magazynowania ciepłej wody,
c) pomiaru ciepłej wody,
d) utrzymywania odpowiedniego kierunku wody.
18. W instalacja c.w.u. z zasobnikiem, w której są zamontowane zawory bezpieczeństwa
zasadne jest stosowanie naczyń przeponowych ze względu na:
a) niewystarczające zabezpieczenie wysokości ciśnienia,
b) podwójne zabezpieczenie, ze względu gdy zawór nie zadziała,
c) zużycie sprężyny i ciągłe sączenie wody z zaworu bezpieczeństwa,
d) obowiązujące przepisy.
19. Wymienniki przepływowe muszą być wyposażone w:
a) zawór bezpieczeństwa,
b) trójnik i specjalną kształtkę wymuszające stały przepływ świeżej wody,
c) urządzenie dozujące środki niszczące bakterie Legionella,
d) zawór redukcyjny.
20. Podczas rozruchu urządzeń ciepłej wody należy sprawdzać:
a) temperaturę i ciśnienie,
b) temperaturę, ciśnienie, nieszczelności,
c) temperaturę, ciśnienie, rozszerzalność, nieszczelności,
d) ciśnienie i nieszczelności.
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KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko ……………………………………………………..

Instalacja urządzeń do lokalnego i centralnego przygotowania ciepłej wody
użytkowej
Zaznacz poprawną odpowiedź poprzez postawienie znaku X przy prawidłowej odpowiedzi.
Jeżeli pomylisz się – błędną odpowiedź zakreśl kółkiem.
Numer
pytania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Odpowiedź
a

b

Punktacja
c

d

Razem
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