
 

COREMATIC 
ul. Lipowa 12  
44-100 Gliwice 
tel./fax  0 (prefix) 32-7505268 
e-mail: biuro@corematic.net  
            www.corematic.net    

 
METRYKA PROJEKTU 

 

INWESTYCJA:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOWIE 

OPOLSKIM  

TEMAT OPRACOWANIA:  PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO  

STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ  

KONDENSACYJNĄ WSPOMAGANĄ POMPĄ 

CIEPŁA POWIETRZE-WODA 

OBIEKT: 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

UL. M. KOPERNIKA 10 

46-050 TARNÓW OPOLSKI 

 KATEGORIA OBIEKTU  

BUDOWLANEGO: 

IX  

 

NR DZIAŁEK: 1673/202, TARNÓW OPOLSKI 

INWESTOR: GMINA TARNÓW OPOLSKI 

UL. DWORCOWA 6 

46-050 TARNÓW OPOLSKI 

 JEDNOSTKA  

PROJEKTOWA: 
 
 

COREMATIC – JAROSŁAW PIERZCHAWKA 

UL. LIPOWA 12  

44-100 GLIWICE                                      

STADIUM: 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. Zygmunt Pierzchawka 

upr. nr 5/93/Op, upr. nr 161/93/Op 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Jarosław Pierzchawka  

 

 
 
 
 

Gliwice, styczeń 2017 r.  

mailto:biuro@corematic.net
http://www.corematic.net/


 

 

2 

Gliwice, 06.01.2017 r. 

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

mgr inż. Zygmunt Pierzchawka 5/93/Op; 161/93/Op  OPL/IS/1773/02 

 
 

Oświadczenie projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ  

GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ WSPOMAGANĄ POMPĄ CIEPŁA  

POWIETRZE-WODA 

 

sporządzony w:  styczeń, 2017 r. 

 

dla:    GMINA TARNÓW OPOLSKI 

UL. DWORCOWA 6 

46-050 TARNÓW OPOLSKI 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,  

c) Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr 3200/0000006462/00001/2016/00000, 

d) Opinia kominiarska,  

e) Audyt energetyczny – autor: Krzysztof Czyżykowski, styczeń 2017 r. 

f) Obliczenia własne w programie OZC dla potrzeb określenia zapotrzebowania budynku na 

c.o., 

g) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej ko-

tłowni węglowej pracującej na potrzeby c.o. budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opol-

skim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski, na kotłownię gazową wodną kondensacyjną, 

która pracować będzie na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku szkoły. Kotłownia wspomagana bę-

dzie pompą ciepła powietrze-woda o znamionowej mocy grzewczej Q=151,0 kW w punkcie 

pracy wg EN 14511. 

Szczegółowy zakres dokumentacji: 

 dobór kotłów, 

 dobór podgrzewacza c.w.u. z wężownicą, 

 dobór pompy ciepła powietrze-woda, 

 dobór bufora technologicznego dla potrzeb pompy ciepła, 

 obliczenia i dobór pomp obiegowych, 

 obliczenia wentylacji i dobór wkładów kominowych, 

 zabezpieczenie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kotłem, 

 obliczenia zapotrzebowania gazu ziemnego, 

 roboty budowlano – technologiczne, 

 wytyczne dla robót elektrycznych,  

 część rysunkowa. 
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III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Istniejąca kotłownia opalana paliwem stałym, zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku ze 

względu na stan techniczny, a także ekonomikę eksploatacji wymaga przebudowy na kotłow-

nię gazową. W budynku brak jest centralnej instalacji przygotowania c.w.u. 

 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

 

Projektuje się przebudowę istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową 

wodną kondensacyjną. Kotłownia wspomagana będzie pompą ciepła powietrze-woda o zna-

mionowej mocy grzewczej Q=151,0 kW w punkcie pracy wg EN 14511. Projektowana ko-

tłownia zlokalizowana będzie w obecnej lokalizacji kotłowni, przyziemiu budynku szkoły. 

Kotłownia zasilana będzie z przyłącza gazu doprowadzonego do szafki gazowej, która zabu-

dowana zostanie na elewacji budynku szkoły. Projektuje się budowę wewnętrznej instalacji 

gazu dla potrzeb kotłowni wraz z zabudową aktywnego systemu zabezpieczenia instalacji ga-

zowej w oparciu o kompletny układ z czujnikami, centralką sterującą, zaworem zamykającym 

z ręcznym otwarciem typu MAG i syreną alarmową.  

Projektowany system źródła ciepła dla budynku wyposażony będzie w następujące urządzenia 

podstawowe: 

 trzy kotły gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej 3x72,6 kW (80/60
o
C), z palnikiem 

wentylatorowym modulowanym i regulatorem elektronicznym pracy kaskady,  

 pompa ciepła powietrze – woda o znamionowej mocy grzewczej Q=151 kW, 

 system zarządzania energią bazujący na centralnym sterowniku, który obsługiwać będzie 

źródło ciepła, przygotowanie c.w.u., instalację c.o. oraz zasilanie nagrzewnicy wodnej w 

centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła pracującej dla potrzeb sali gimnastycznej,   

 podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z podwójną wężownicą o pojemności 2000 dm
3
, 

przystosowany do współpracy z zestawem kotłów i pompą ciepła powietrze-woda, 

 naczynia wzbiorcze przeponowe zamknięte zabezpieczające system kotłowni, 

 sprężynowe zawory bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.w.u., kotłów oraz pompy ciepła zaprojektowano w systemie 

zamkniętym, zgodnie z PN-91/B-02414. Odwodnienie kotłów poprzez projektowany neutrali-

zator skroplin do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.   
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IV. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

4.1. DOBÓR KOTŁÓW 

 

Moc projektowanej kotłowni gazowej została określona na podstawie wytycznych audytu 

energetycznego I obliczeń własnych. Zgodnie z audytem energetycznym przyjęto  projektowe 

obciążenie cieplne budynku na poziomie 202,61 kW, natomiast zapotrzebowanie na przygo-

towanie C.W.U. na poziomie 33,7 kW. Na tej podstawie przyjęto następujący bilans cieplny 

budynku: 

 zapotrzebowanie na c.o.      – Qc.o.= 202,61 kW 

 zapotrzebowanie na c.w.u.      – Qc.w.u.= 33,7 kW 

 Razem:  Qco+cwu = 236,31 kW 

 

Parametry obliczeniowe pracy kotłowni: 

 w sezonie zimowym (na potrzeby c.o. i c.w.u.): 80/60 
o
C,  

 w sezonie letnim: 70/40
o
C (na potrzeby c.w.u.). 

Uwzględniając powyższe dobrano kaskadę trzech kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 

nominalnej 3x72,6 kW( 80/60st C). Projektowana kotłownia gazowa zostanie wyposażona w 

kotły wodne kondensacyjne opalane gazem ziemnym, pracujące w kaskadzie (równolegle lub 

naprzemiennie, z priorytetem na c.w.u.), z palnikiem wentylatorowym modulowanym i ste-

rownikiem elektronicznym (wraz z regulacją pogodową). 

Podstawowe minimalne parametry techniczne zastosowanej kaskady kotłów zgodnie z tabelą 

poniżej. 

 

L.p. Nazwa i typ urządzenia 

1 Kotłownia kaskadowa składająca się z trzech kotłów gazowych, kondensacyjnych, wiszą-

cych: 

 moc  szczytowa kotłowni  240 kW przy parametrze tz/tp = 50/30 st. 

 kompletny zestaw obejmujący kotły, ramę - stelaż montażowy, zestawy 

pompowe, rozdzielacz kotłowy 

 automatyka kaskadowa ze strategią kondensacji – wykorzystanie max. licz-

by kotłów z min. mocą grzewczą. 

 kotły wyposażone w osobne regulatory kotłowe 

 zakres modulacji kaskady –min. 1:12 

 automatyka do sterowania obiegami grzewczymi 

 układ sterowania musi zapewnić pogodową kaskadową pracę kotłów i regu-

lację do 2 obiegów grzewczych z mieszaczem, z priorytetem przygotowania 
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ciepłej wody użytkowej. 

 zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym 

 oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i 

programy grzewcze. 

 

W kpl. z regulatorem kaskadowym : 

 czujnik pogodowy 

 czujnik temp. cwu 

 czujnik wspólnego zasilania 

Sterowanie: cwu, cyrkulacja + 1 obieg bez mieszacza 

 

Warunki techniczne dla każdego kotła kondensacyjnego 

 kocioł wyposażony w system ciągłej optymalizacji procesu spalania 

 możliwość przezbrojenia kotła na gaz płynny lub ziemny 

 wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4571 

 palnik gazowy modulowany promiennikowy 

 zakres znamionowej mocy cieplnej jednego koła dla parametrów zasilania instalacji 

grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum od kW 20 do kW 80 

 zakres znamionowego obciążenia cieplnego min od  kW 18,2 do kW 74,1 

 dopuszczalne nadciśnienie robocze   4 bar 

 pojemność wodna kotła nie mniej jak 12 litrów 

 przyłącze spalin     100 mm 

 przyłącze powietrza dolotowego    150 mm 

 sprawność znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 
o
C nie mniej niż 

%    109(Hi) 

 

Dla potrzeb odprowadzania kondensatu z projektowanych kotłów należy zamontować neutra-

lizatory kondensatu. Oczyszczone ścieki należy odprowadzić do wyremontowanej studzienki 

schładzającej.  

 

4.2. DOBÓR POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA 

 

Dobrano pompę ciepła powietrze-woda o znamionowej mocy grzewczej Q=151,0 kW w 

punkcie pracy wg EN 14511. Podstawowe minimalne parametry techniczne zastosowanej 

pompy ciepła zawiera tabela.  
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UWAGA: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE DOSTAWĘ, MONTAŻ, ELEKTRYCZNE 

ZASILENIE POMPY CIEPŁA ORAZ AKPiA. 

 

4.3. DOBÓR PODGRZEWACZA POJEMNOŚCIOWEGO NA CELE C.W.U. 

 

Ilość osób:                                        600 osób
 

Jednostkowe zużycie wody na ucznia:     25 l/dobę 

Parametry instalacji:                                                                        55/5
o
C 

Gzw
max

 = 15,0 m
3
/dobę /14 godz./     = 1072 dm

3
/h /woda zimna +5

o
C/ 

Gcw
max

 = 1072 x 0,9                           = 964,8 dm
3
/h /woda ciepła +35

o
C/ 

Qcw
max

 = 964,8 x (35 – 5) = 28944 kcal/h = 33,66 kW 

Gcyrk. = 28944 : (55 – 5) x 0,4 = 231,55 kg/h 

Hcyrk. = 2,5 m.sł.w.                                                                      = 25 kPa 

 

Dobrano podgrzewacz pojemnościowy z wężownica o poj. 2000l 

Temperatura wody zimnej                                               T1=5
o
C 

Temperatura wody ciepłej                                               T2=55
o
C 

 

Średnia dobowa ilość ciepła do podgrzania C.W.U. (Qśr = 0,97 m
3 

/h) 

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła 

L.P.  Opis wymagań  Parametry wymagane  

1  Typ pompy ciepła  Powietrze woda – rewersyjna z możliwością ogrzewania i chłodzenia 

2  Znamionowa moc grzewcza  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -       Min. 151 kW 

3  Pobór mocy elektrycznej  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -       Max. 38,5 kW 

4  COP  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W35           -       Min. 4,0 

5  Znamionowa moc chłodnicza  
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           -       Min. 120 kW 

6  EER 
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           -       Min. 2,75 

7  Sumaryczny poziom mocy aku-
stycznej wg ISO 3744 

Max 87 dB(A)  

8  Zastosowana technologia  Półhermetyczne sprężarki tłokowe, z geometrią sprężarki dostosowaną 
do pracy grzewczej. Rozmrażanie wymiennika przez rewersję. 

9  Ilość obiegów chłodniczych  2  

10  Ilość sprężarek  2 

11  Max. temperatura na zasilaniu  80
°
C  

12  Zakres temperatur powietrza  - 20
°
C  do 40

°
C 

13  Automatyka pompy ciepła Pogodowa, z możliwością zdalnego zadawania parametrów 

14  Czynnik chłodniczy R 134a  

15 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawór rozprężny 
- zgodność z CE 
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Integralnym elementem kompletnego podgrzewacza c.w.u. jest zabezpieczenie STB.   

 

4.4. DOBÓR WYMIENNIKACIEPŁA DLA POTRZEB PODGRZEWU C.W.U. 

 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mocy do podgrzewu c.w.u. określone na poziomie 

Qc.w.u.= 33,7 kW/(145 kW dla zasilania z pompy ciepła) dobrano wymiennik płytowy lutowa-

ny o następujących podstawowych parametrach technicznych:  

 powierzchnia wymiany ciepła – 19,0 m
2
, 

 obliczeniowy spadek ciśnienia – strona gorąca: 14,47 kPa, 

 obliczeniowy spadek ciśnienia – strona zimna: 0,24 kPa. 

 

4.5. DOBÓR BUFORA TECHNOLOGICZNEGO DLA POMPY CIEPŁA 

 

Dobrano zbiornik buforowy wody grzewczej dla potrzeb pompy ciepła o pojemności V=2000 

dm
3
. Podstawowe parametry techniczne: 

 Pojemność V=2000 dm
3
, 

 Konstrukcja stalowa spawana z izolacją cieplną PU 2 x 50 mm,  

 Ciśnienie max. 0,3 MPa,  

 Temp. max. 90 °C. 

 

4.6. DOBÓR I OBLICZENIA POMP 

4.6.1. POMPA OBIEGOWA C.O. (OBIEG I - Szkoła) 

 

Wydajność pompy obiegowej c.o. (dla Qc.o.= 189,4 kW, z uwzględnieniem rezerwy): 

 dla przepływu nominalnego, bez zmieszania: 

G = 189400*860/(80-60)*950 = 8,57 m
3
/h  

 

Wysokość podnoszenia pompy obiegowej – dla mocy 189,4 kW wg obliczeń: 

Hp = 3,23 m H2O 

 

Dobrano elektronicznie regulowaną pompę dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną prze-

twornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień (dp-c 

/dp-v). Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 

 Przepływ : 8,57 m
3
/h 
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 Wysokość podnoszenia: 3,23 m 

 Temperatura pracy (maks. 140 °C): 90 °C 

 Rodzaj prądu: 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 

o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów - kołnierz: DN40/PN10 

 

4.6.2. POMPA OBIEGOWA C.O. (OBIEG II – sala gimnastyczna ) 

 

Wydajność pompy obiegowej c.o. (dla Qc.o.= 24,9 kW, z uwzględnieniem rezerwy): 

 dla przepływu nominalnego, bez zmieszania: 

G = 24900*860/(80-60)*950 = 1,13 m
3
/h  

 

Wysokość podnoszenia pompy obiegowej – dla mocy 24,9 kW wg obliczeń: 

Hp = 1,53 m H2O 

 

Dobrano elektronicznie regulowaną pompę dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną prze-

twornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień (dp-c 

/dp-v). Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 

 Przepływ : 1,13 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 1,53 m 

 Temperatura pracy (maks. 140 °C): 90 °C 

 Rodzaj prądu: 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 

o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów - kołnierz: DN40/PN10 

 

4.6.3. POMPA OBIEGOWA DLA POTRZEB NAGRZEWNICY  

(OBIEG III – nagrzewnica centrali wentylacyjnej) 

 

Wydajność pompy obiegowej c.o. (dla Qc.o.= 9,0 kW): 
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 dla przepływu nominalnego, bez zmieszania: 

G = 9000*860/(80-60)*950 = 0,41 m
3
/h  

 

Wysokość podnoszenia pompy obiegowej – dla mocy 9,0 kW: 

Hp = 1,53 m H2O 

 

Dobrano elektronicznie regulowaną pompę dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną prze-

twornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień (dp-c 

/dp-v), z możliwością doposażenia w moduły zewnętrznego sterowania i odczytu danych lub 

wyposażonych fabrycznie w wymienione moduły. Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 

 Przepływ : 0,41 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 1,53 m 

 Temperatura pracy (maks. 140 °C): 90 °C 

 Rodzaj prądu: 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 

o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów – DN32/PN10 

 

4.6.4. POMPY KOTŁOWE 

 

Wydajność pompy kotłowej (dla Qnom.= 72,6 kW): 

 dla przepływu nominalnego, bez zmieszania: 

G = 72600*860/(80-60)*950 = 3,29 m
3
/h  

 

Wysokość podnoszenia pompy kotłowej – dla mocy 72,6 kW przyjęto: 

Hp = 1,0 m H2O 

 

Dobrano trzy elektronicznie regulowane pompy dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną 

przetwornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień 

(dp-c /dp-v), z możliwością doposażenia w moduły zewnętrznego sterowania i odczytu da-

nych lub wyposażonych fabrycznie w wymienione moduły. Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: Woda, czysta 
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 Przepływ : 3,29 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 1,00 m 

 Temperatura pracy (maks. 140 °C): 110 °C 

 Rodzaj prądu: 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 

o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów - kołnierz: DN40/PN10 

 

4.6.5. POMPA OBIEGOWA – OBIEG ZASILANIA Z POMPY CIEPŁA 

 

Wydajność pompy: 

G = 151,0*860/(80-60)*950 = 6,83 m
3
/h 

 

Dobrano elektronicznie regulowaną pompę dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną prze-

twornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień (dp-c 

/dp-v), z możliwością doposażenia w moduły zewnętrznego sterowania i odczytu danych lub 

wyposażonych fabrycznie w wymienione moduły. Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: woda, czysta 100 %  

 Przepływ: 6,83 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 1,1 m 

 Temperatura pracy (-10 do +120 °C) : 90 °C 

 Sieć zasilająca : 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 

o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów - kołnierz: DN40/PN10 

 

4.6.6. POMPA PODGRZEWACZA C.W.U. – OBIEG KOTŁOWY 

 

Wydajność pompy: 

G = 33,66*860/(80-60)*950 = 1,52 m
3
/h 

 

Wysokość podnoszenia pompy obiegowej c.w.u.: 
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Hp = H1 + H2 

Hp = 0,6 + 0,3 = 0,90 m H2O 

Gdzie: 

H1 - opór wężownic podgrzewacza pojemnościowego  

H2 – opór armatury   

Dobrano elektronicznie regulowaną pompę dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną prze-

twornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień (dp-c 

/dp-v), z możliwością doposażenia w moduły zewnętrznego sterowania i odczytu danych lub 

wyposażonych fabrycznie w wymienione moduły. Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: woda, czysta 100 %  

 Przepływ: 1,52 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 0,9 m 

 Temperatura pracy (-10 do +120 °C) : 90 °C 

 Sieć zasilająca : 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 

o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów - kołnierz: DN40/PN10 

 

4.6.7. POMPA PODGRZEWACZA C.W.U. – OBIEG PODGRZEWACZA 

 

Wydajność pompy: 

G = 151,0*860/(60-10)*950 = 2,73 m
3
/h 

 

Dobrano elektronicznie regulowaną pompę dla montażu w rurociąg, ze zintegrowaną prze-

twornicą częstotliwości do elektronicznej regulacji ze stałą lub zmienną różnicą ciśnień (dp-c 

/dp-v), z możliwością doposażenia w moduły zewnętrznego sterowania i odczytu danych lub 

wyposażonych fabrycznie w wymienione moduły. Parametry techniczne: 

 Przetłaczana ciecz: woda, czysta 100 %  

 Przepływ: 2,73 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 1,1 m 

 Temperatura pracy (-10 do +120 °C) : 90 °C 

 Sieć zasilająca : 3~400V/50Hz 

 Silnik- moc znamionowa: 0,55 kW 
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o prąd znamionowy: 1,7 A 

o stopień ochrony: IP 55 

 Podłączenie do rurociągów - kołnierz: DN40/PN10 

 

4.6.8. POMPA CYRKULACYJNA 

 

Dobrano nie wymagającą obsługi, bezdławnicową pompę cyrkulacyjną do montażu w ruro-

ciąg, o następujących parametrach technicznych: 

 Przetłaczana ciecz: woda, czysta 

 Przepływ: 2,00 m
3
/h 

 Wysokość podnoszenia: 8,0 m 

 Temperatura pracy (maks.): 110 °C 

 Przy wodzie użytkowej (maks.): +65 °C do 18 °dH 

 Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz 

 Zapotrzebowanie mocy P1 (maks.): 0,072..0,099 kW 

 Prędkość obrotowa (maks.): 2700 1/min 

 Gwintowe podłączenia do rur: Rp 1/G 1 1/2 

 

4.7. DOBÓR SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO 

 

Dane wyjściowe do doboru sprzęgła hydraulicznego: 

 Moc cieplna układu kotłowego PK=217,8 kW 

 Temperatura wody zasilającej układ kotłowy T1=80 °C 

 Temperatura wody powrotnej układu kotłowego T2=60 °C 

 

Obliczenia: 

 Przepływ nominalny dla sprzęgła hydraulicznego: 
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Gdzie:  

 Pk = 217,8 kW 

 = 971,8 kg/m3 

 Cp = 4,185 kJ/(kgxK) 

Qk = 9,36 m
3
/h 

 

Dobrano sprzęgło hydrauliczne o następujących parametrach: 

- pojemność – 41,0 dm
3
 

- przepływ max – 12,0 m
3
/h, 

- połączenia kołnierzowe DN80 PN6. 

 

4.8. DOBÓR ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH DLA OBIEGÓW GRZEWCZYCH IN-

STALACYJNYCH 

4.8.1. ZAWÓR MIESZAJĄCY NA OBIEGU I (SZKOŁA) 

 

Założenia obliczeniowe:  

o obliczeniowy przepływ wody w obiegu – 8,57 m
3
/h 

o spadek ciśnienia na zaworze mieszającym – 0,03 bar (wg nomogramu) 

o kv0: 





03,0

57,8
0

p

G
kV 49,50 m

3
/h 

 

Dobrano zawór mieszający  z siłownikiem elektrycznym, o następujących parametrach tech-

nicznych: 

 zawór trójdrożny: 

o średnica zaworu DN50 PN6, 

o kvs – 60,0 m
3
/h, 

 siłownik elektryczny:  

o napięcie zasilania 230V, 

o sygnał sterujący 3 – punktowy. 
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4.8.2. ZAWÓR MIESZAJĄCY NA OBIEGU II (SALA GIMNASTYCZNA) 

 

Założenia obliczeniowe:  

o obliczeniowy przepływ wody w obiegu – 1,13 m
3
/h 

o spadek ciśnienia na zaworze mieszającym – 0,03 m H2O (wg nomogramu) 

o kv0: 





03,0

13,1
0

p

G
kV 6,52 m

3
/h 

 

Dobrano zawór mieszający  z siłownikiem elektrycznym, o następujących parametrach tech-

nicznych: 

 zawór trójdrożny: 

o średnica zaworu DN20 PN6, 

o kvs – 12,0 m
3
/h, 

 siłownik elektryczny:  

o napięcie zasilania 230V, 

o sygnał sterujący 3 – punktowy. 

 

4.9. DOBÓR STACJI UZDATNIANIA WODY 

 

Dane wyjściowe: 

 Pojemność instalacji    V= 1,8 m
3
 

 Zakładany czas napełniania instalacji  t=2h 

h

m

h

m

t

V
Q

33

9,0
2

8,1
  

 
Dobrano stację uzdatniania wody o następujących parametrach: 
 

 Maksymalne natężenie przepływu: 1,2m
3
/h 

 Pojemność jonowymienna: 100 m
3
x

o
f 

 Średnica przyłącza: 1’’ 

 Zasilanie: 230V/50Hz 
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5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI KOTŁOWEJ, C.O. I C.W.U., POMPY CIEPŁA 

5.1. NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO 

 

Dane wyjściowe: 

 ciśnienie statyczne    Pst = 0,8 bar 

 przyrost objętości wody    V = 0,0356 dm3/kg 

 gęstość wody (t1=10oC)      = 999,7  kg/m3 

 

Ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wzbiorczym: 

barPp STwst 0,12,08,02,0   

 

Pojemność zładu grzewczego 

Na podstawie wykonanych w programie OZC obliczeń, wielkość zładu określono na V=1,9 

m
3
. 

 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego 

 

397,590287,07,9999,1 dm=Vu   

 

Średnica rury bezpieczeństwa:  

 mmV=d u0,7  

 mm=d 42,597,590,7   

 

Zgodnie z wytycznymi producenta naczyń zbiorczych przyjęto średnicę wewnętrzną rury 

d=25mm. 

 

Pojemność całkowita 

wstmax

max

un
PP

+P
V=V



1
 

393,119
13

13
97,59 dm

+
=Vn 


 

 

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 140 litrów. 
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5.2. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DLA KOTŁÓW I INSTALACJI C.O. 

 

Dokonano doboru zaworu bezpieczeństwa zgodnie z normami: 

 PN-91/B-02214 

 PN-82/M-74101 

 DT-UC-90 KW/04 

 

Dane wyjściowe: 

 największa trwała moc cieplna kotła N=72,6kW 

 ciśnienie początku otwarcia ppo= 3,0bar, czyli ciśnienie zrzutowe 

 

p1=1,1*ppo=1,1*0,30MPa=0,33 MPa 

 

 ciepło parowania wody przy ciśnieniu p=0,33MPa, r=2140 kJ/kg 

 

Łączna przepustowość urządzeń zabezpieczających na kotle: 

rNmmmm n /3600.....21   

 

Wymagana przepustowość zaworu: 

]/[3600 hkg
r

N
m   

]/[13,122
6,72

3600 hkg
r

m   

 

Sprawdzenie przepustowości zaworu: 

]/[),1,0(10 121 hkgpAKKm    

A –  sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych      

        zaworów bezpieczeństwa, [mm
2
] 

K1 – współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnik roboczego i jego    

        parametry przed zaworem, [-] 

K2 – współczynnik poprawkowy wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem, [-] 

p1  –  ciśnienie zrzutowe, [MPa] – najwyższe nadciśnienie w króćcu dopływowym   
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urządzenia zabezpieczającego w czasie jego działania, równe ciśnieniu  początku 

otwarcia powiększonemu o przyrost ciśnienia , który dla zaworów pełno skokowych 

można przyjmować równy 10% ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

   –  współczynnik wypływu dla par i gazów 

 Wstępny dobór zaworu bezpieczeństwa np. typu 1915: 

 średnica kanału dolotowego  d=14 mm, 

 króciec wlotowy 3/4” 

 króciec wylotowy 1’’  

 współczynnik a=0,57 

 ciśnienie otwarcia p=0,30MPa 

 

Powierzchnia przekroju kanału dopływowego: 

 

2
22

86,153
4

14

4
mm

d
A 








 

Gdzie: 

K1 =0,53 

K2 =1,0 

]/[13,12293,234)1,0330,0(86,15367,000,153,010 hkgm   

 

Dobrany zawór bezpieczeństwa spełnia wymagania normy PN-B-02414. Przyjęto zawór bez-

pieczeństwa np. SYR typ 1915 o średnicy króćca wlotowego 3/4” (indywidualny dla każdego 

kotła), o średnicy kanału dolotowego d=14 mm i ciśnieniu otwarcia potw = 0,30 MPa. 

 

5.3. ZABEZPIECZENIE PODGRZEWACZA POJEMNOŚCIOWEGO I INSTALACJI 

C.W.U. 

5.3.1. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA PODGRZEWACZA C.W.U. 

 

Minimalna przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

 

 skgV=M /*44,0  

44,00,1*44,0 M [kg/s] 

Założenia: 

 zawór bezpieczeństwa SYR 2115 
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 ciśnienie otwarcia 6,0 bar 

 V = 2000dm
3
 

 do = 20 mm 

 dn = 1” 

  = 0,54 

 c = 0,30 

 = 977,8 kg/m
3
 

 

Rzeczywista przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

 skgλFq=Q wm /
 

 

Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa 

   smkgρpp=qm

2

21 /1414,5   

   smkg==qm

2/28,342618,97700,61414,5   

 

Pole powierzchni wypływu: 

 

22
2

000314,016,314
4

20

4
mmm

d
F o 







  

]/[44,0]/[90,29,03,0000314,028,34261 skgskgQ   

 

Przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 o średnicy 1”; do = 20 mm i ciśnieniu otwarcia 

potw = 0,6 MPa 

 

Sprawdzenie najmniejszej średnicy kanału dolotowego na zaworze bezpieczeństwa: 

 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

 

]/[16,0 3 hdmV=G                          ]/[320200016,0 3 hdm=G   

 

Najmniejsza średnica kanału dolotowego na zaworze: 
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189,035,0  c  

][
)1,1(59,114,3

4

21

mm
pp

G
=d

c  


 

][82,5
)1,1(59,114,3

3204

21

mm
pp

=d
c







 

 

Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn =1” i d0 = 20mm dobrany prawidłowo. 

 

5.3.2. DOBÓR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI 

C.W.U. 

 
Dane wyjściowe: 

 pojemność instalacji             V = 2,0 m
3 

 przyrost objętości wody   V = 0,0224 dm
3
/kg

 

 gęstość wody (t1=10
0
C)   = 999,7  kg/m

3 

 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego: 

ΔVρV=Vu   

378,440224,07,9992 dmVu   

Średnica rury wzbiorczej:  

 mmV=d u0,7  

 mm=d 68,478,440,7   

 

Przyjęto średnicę wewnętrzną rury d=25mm. 

 

Pojemność całkowita: 

wstmax

max

un
PP

+P
V=V



1
 

348,104
40,6

10,6
78,44 dm

+
=Vn 


 

 

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. V=140 litrów. 
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5.3.3. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PĘK-

NIĘCIEM WĘŻOWNICY W PODGRZEWACZU POJEMNOŚCIOWYM 

 

1) Powierzchnia przekroju wężownicy podgrzewacza 

4

2dx
A


  

Gdzie:  

A – pole powierzchni wężownicy podgrzewacza  

d – wewnętrzna średnica wężownicy w podgrzewaczu – 25,0 mm 

 

Stąd: 

2
2

87,490
4

0,25
mm

x
A 


 

 

2) Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wynikająca z przekroju wężowni-

cy: 

121c

.

x)p(pxAx  x 5,03 =  m  

Gdzie:  

.

m   - wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] 

c   -  współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa = 1 

   - gęstość wody – 965 [kg/ m
3
]  

p1  - ciśnienie zrzutowe  - 0,6 MPa 

p2  - ciśnienie odpływowe - 0,3 MPa 

 

Stąd: 

hkgm /3,41974965)3,06,0(87,490103,5   

 

3) Określenie najmniejszego przekroju  kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa za-

pewniającej wymagany przepływ 

121

.

x)p(px  x 5,03  


m
AZ  

Gdzie:  

- 1p  - ciśnienie zrzutowe = 0,3*1,1=0,33MPa 
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- 2p  - ciśnienie odpływowe = 0MPa 

- c -0,36 

 

Stąd:  

229,1290
978)033,0(36,003,5

3,41974
mmAz 


  

4) Określenie najmniejszej średnicy kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa zapew-

niającej wymagany przepływ przy założeniu trzech zaworów  

bezpieczeństwa. 

 

5) Obliczenie średnicy zaworu bezpieczeństwa  

 

mm
nx

Ax
d z 40,23

4 1 


 

 

Dobrano 3 zawory bezpieczeństwa np. typu SYR 1915 1 1/4”. Ciśnienie otwarcia zaworu 3,0 

bar. 

 

5.4. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO I ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA 

OBIEGU POMPY CIEPŁA 

5.4.1. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO  

 

 Pojemność wodna obiegu pompy ciepła: 

o V = 0,5 m
3
 

 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wg formuły: 

 

Vu = 1,1 x Vz x ρ1 x Δv  (dm
3
) 

Gdzie: 

Vz - pojemność zładu wodnego glikolu – 0,5 m
3 

ρ1 - gęstość roztworu wodnego glikolu w temperaturze początkowej – 1049,9 kg/m
3
;  

Δv - przyrost objętości właściwej roztworu wodnego glikolu przy ogrzaniu od temperatury 

początkowej do średniej temperatury obliczeniowej – 5% 
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Vu = 1,1 x 0,5 m
3
 x 1040,9 kg/m

3
 x 0,05 = 28,62 dm

3 

 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: 

 

p-Pmax 

0,1 Pmax 
VuVn


  





0,03- 0,3

0,1  0,3
62,28Vn x 42,20 dm

3 

 

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego o pojemności całkowitej Vc = 50 dm
3
.   

 

Średnica rury wzbiorczej: 

Vu7,0Dn   

Dn = 4,55 mm 

 

Przyjęto średnicę rury głównej wzbiorczej DN20 zgodnie z wytycznymi producenta naczyń 

wzbiorczych. 

 

5.4.2. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA  

 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg PN-B-02414: 

 

 1028)6,00,1(1x10 x 2447,3x =G -4 x
 
0,91 kg/s 

 

Wewnętrzna średnica króćca odpływowego zaworu bezpieczeństwa: 

 




xp

M
54d

1c

0
 


10286,038,0

91,0
540

xx
xd 16,32 mm 

Dla projektowanej instalacji pompy ciepła o mocy anionowej 151,0 kW dobrano jeden zawór 

bezpieczeństwa 1/2”, potw. = 0,6 MPa, np. typu 8115 SYR. Zgodnie z wytycznymi producenta 

zaworów bezpieczeństwa zawór 1/2" należy dobrać dla mocy max źródła ciepła 171 kW. 
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5.5. ZABEZPIECZENIE STANU WODY 

 

Dobrano urządzenie zabezpieczające kotły przed brakiem wody. Montaż urządzenia na od-

cinku pionowym przewodu zasilającego przed pompami kotłowymi lub wg zaleceń wybrane-

go producenta urządzenia zabezpieczającego. Dopuszczalne jest również zastosowanie fa-

brycznego rozwiązania dedykowanego dla wybranych kotłów.  

 

UWAGA: PO WYKONANIU INSTALACJI KOTŁOWNI NALEŻY WYKONAĆ DO-

KUMENTACJĘ DOZOROWĄ UWZGLĘDNIAJĄCĄ WYKONANE ZABEZPIE-

CZENIA WRAZ Z OPISEM FUNKCJONOWANIA TECHNOLOGII KOTŁOWNI I 

PRZEDSTAWIĆ JĄ DOZOROWI UDT W CELU DOPUSZCZENIA KOTŁOWNI DO 

EKSPLOATACJI. 

 

6. OKREŚLENIE MINIMALNEJ KUBATURY I WENTYLACJA KOTŁOWNI  

6.1. OKREŚLENIE MINIMALNEJ KUBATURY KOTŁOWNI 

 

Ze wzoru: 

3

min 15,1
4650

mx
Q

V k  

Gdzie: 

Qk = 217,8 kW  

 

Stąd: 

Vmin = (217800/4,65) x 1,15 = 53,86 m
3
 

 

Rzeczywista użytkowa kubatura kotłowni wynosi 98,60 m
3
.  

 

Wniosek: 

Vk > Vmin 

 

Kubatura kotłowni jest wystarczająca z punktu widzenia wymagań. 

 

6.2. WENTYLACJA NAWIEWNA 

 

Powierzchnia przewodu nawiewnego: 
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Fn = 5,0 x Qk 

Fn = 5,0 x 217,8 = 1089,0 cm
2 

 

W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia kotłowni należy wykonać przewód 

nawiewny („zetka”) z blachy stalowej ocynkowanej, o wym. 400x350 mm i wyprowadzić go 

1,2 m ponad dach przybudówki przyziemia. Przewód nawiewny sprowadzić 0,3 m nad po-

sadzkę kotłowni.  

 

UWAGA: 

Kanał nawiewny zakończyć kratką regulacyjną nawiewu z ograniczeniem zamknięcia max. 

do 50% przekroju. 

 

6.3. WENTYLACJA WYWIEWNA 

 

Wymagana powierzchnia przewodu wywiewnego: 

 

Fw = 0,5 x Fn 

Fw = 0,5 x 1290 = 645,0 cm
2 

 

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni należy 

wykorzystać istniejący przewód wentylacyjny wywiewny o wym. 40x20 cm. Na przewodzie 

wywiewnym należy zamontować nową kratkę wentylacyjną wywiewną bez żaluzji.   

 

7. PRZEKRÓJ KOMINA I SPRAWDZENIE CIĄGU KOMINOWEGO 

7.1. PRZEKRÓJ KOMINA 

 

Projektowane kotły gazowe, zgodnie z opinią kominiarską, należy podłączyć do wkładów 

kominowych ze stali nierdzewnej o średnicy 100 mm i dł. L=15,0 m każdy dla kotłów kon-

densacyjnych, które należy zabudować do  istniejącego przewodu dymowego o wym. 30x50 

cm. Czopuchy do kotłów wewnątrz kotłowni należy wykonać jako dwuścienne, izolowane 

termicznie.   
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7.2. SPRAWDZENIE CIĄGU KOMINOWEGO 

 

Ze względu na zastosowanie palników wentylatorowych w kotłach gazowych, sprawdzenia 

ciągu kominowego nie dokonuje się (wymagany ciąg kominowy 0,0 Pa).  

 

VIII. ROBOTY INSTALACYJNE 

8.1. RURAŻ  

 

Przewody w kotłowni zaprojektowano: 

- dla instalacji c.o. – rury czarne stalowe bez szwu wg PN-79/H-74209, 

- po stronie zimnej wody - rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg  

  PN-74/H-74200. 

 

8.2. ARMATURA 

 

W kotłowni przewidziano montaż następującej armatury: 

a) na przewodach instalacji c.o. - zawory kulowe na ciśnienie 0,6 MPa i temperaturę 100°C, 

b) na przewodach instalacji c.w.u. - zawory kulowe na ciśnienie 0,6 MPa i temperaturę 

100°C, 

c) na przewodach wody zimnej - zawory kulowe do zimnej wody na ciśnienie 1,6 MPa. 

  

8.3. OCHRONA ANTYKOROZYJNA 

 

Przed wbudowaniem rur do instalacji należy je dokładnie oczyścić wewnątrz i z zewnątrz, a 

po wbudowaniu powierzchnie zewnętrzne oczyścić ponownie zwracając szczególną uwagę na 

miejsca złączy rur oraz połączeń z armaturą. Oczyszczone powierzchnie muszą odpowiadać 

min. 3 stopniowi czystości. Nie później niż 6 godzin od ostatniego czyszczenia powierzchnie 

należy zagruntować farbą ftalową do gruntowania miniową 60%, a następnie dwukrotnie po-

malować farbą ftalową nawierzchniową. Stosowane farby muszą być odporne na temperaturę 

100°C. Farby muszą być odpowiednio przygotowane do malowania (odpowiednia lepkość) 

oraz nakładane na powierzchnię rury zgodnie z wytycznymi producenta. 

Miejsca na powierzchniach pomalowanych gdzie wystąpiły uszkodzenia, odpryski lub zdarcia 

powłok należy ponownie zabezpieczyć. 
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8.4. IZOLACJA TERMICZNA 

 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrze-

wania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i 

ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w 

poniższej tabeli: 

 

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
 
Lp. 
 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4 
 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach  
budowlanych między ogrzewanymi  
pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4 
 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budyn-
ku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz bu-
dynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni_ podano w tabeli, 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

 

8.5. PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

Po zakończeniu robót montażowych instalacja będzie poddana płukaniu wodą bieżącą. Płuka-

nie należy przeprowadzić po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystości zładu od strony 

wewnętrznej. 

Badanie szczelności instalacji na zimno należy wykonać wodą. Wartość ciśnienia próbnego 

wynosi pr + 2 bary, nie mniej niż 4,0 bary. Czas trwania próby 0,5 godz. Następnie należy 

wykonać badanie szczelności na gorąco. 

Wymagania dotyczące wykonania i badań odbiorczych instalacji grzewczej zawarto w „Wa-

runkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti Instal. 
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IX. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

9.1. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ 

 

Źródłem gazu dla projektowanej kotłowni będzie projektowane przyłącze gazu średniego ci-

śnienia (poza zakresem opracowania), doprowadzone do szafki gazowej o wym. 

600x600x300 mm, która zabudowana zostanie na elewacji budynku szkoły. W sąsiedztwie 

projektowanej szafki gazowej przeznaczonej do zabudowy reduktora ciśnienia gazu oraz ga-

zomierza należy zabudować szafkę gazową wentylowaną o wym. 400x400x300 cm, w której 

zabudowany zostanie zawór odcinający MAG-3 DN50, będący częścią aktywnego zabezpie-

czenia instalacji gazowej w budynku.  

Wewnętrzną instalację gazową prowadzoną zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji, nale-

ży wykonać zgodnie z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 – tekst jednolity z późn. zmianami).  

Przewody wewnątrz budynku wykonane zostaną z rur stalowych czarnych bez szwu łączo-

nych przez spawanie. Przy przejściach przez przegrody, przewody prowadzić w rurach 

ochronnych  (tulejach ochronnych) o 2 dymensje większych i uszczelnionych masą plastyczną 

nie powodującą korozji. Cała instalacja powinna być dwukrotnie pomalowana farbą antyko-

rozyjną a następnie na kolor docelowy. Uchwyty służące do mocowania przewodów muszą 

być wykonane z materiału ognioodpornego, odległości między uchwytami w zależności od 

sposobu prowadzenia przewodów i ich średnicy – max 3m. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wypo-

sażenie budynku lokalizować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo - odległości  w 

świetle przewodów od prowadzonych równolegle innych przewodów instalacyjnych (wod-

nych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna wynosić co naj-

mniej 0,1m  i umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawiać około 2 cm powyżej posadzki i około 

1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna 

być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożli-

wiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścina-

jących. 

Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość powinna wynosić 20mm. 

Rury mocuje się do ścian za pomocą uchwytów w odstępach: 

- dla rur poziomych: 1,5m 



 

 

35 

- dla rur pionowych: 2,5m 

Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy sytuować w odległości 

co najmniej 0,6m od pionowych przewodów instalacji gazowej. 

Przewody użytkowe  należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników.  

Przed kotłem należy zamontować zawór odcinający oraz filtr siatkowy.  

Instalacja zabezpieczona będzie przez system detekcji i monitoringu gazów, w którego skład 

wchodzą: 

•    zawór odcinający klapowy typ MAG DN50 z modułem sterującym, 

•    detektor gazu (montaż na stropie pomieszczenia kotłowni - 2 szt.) 

•    sygnalizator optyczno – akustyczny. 

 

9.2. OBLICZENIE STRAT CIŚNIENIA GAZU I DOBÓR ŚREDNIC PRZEWODÓW 

9.2.1. OBLICZENIE WYMAGANEJ POJEMNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ I DO-

BÓR BUFORA GAZU  

 

Wg formuły, dla wymaganej ilości gazu: 

Vg = Qn / [360+(1+P2 / 1000)] [m
3
] 

Gdzie:  

Vg – objętość instalacji [m
3
] 

Qn - ilość gazu zużywanego przez kocioł [m
3
/h] 

P2 – ciśnienie gazu przed palnikiem [bar] 

 

Vg = 24,0/[360+(1+0,02/1000)] = 0,066 [m
3
] 

 

Wymagana pojemność wewnętrznej instalacji gazu dla Qn = 24,0 m
3
/h wynosi 0,066 m

3
. 

 

Pojemność projektowanych przewodów gazowych DN32 l = 7,2 mb, DN65 l=10,0 mb 

Vpg = 0,038 [m
3
] 

 

Dobór bufora gazu 

Dobrano bufor z rury stalowej bez szwu DN150, l = 2,0 mb. 

Sprawdzenie pojemności bufora Vb i instalacji wewnętrznej w kotłowni Vinst.: 

Vb = 0,035 [m
3
]               Vpg = 0,038 [m

3
] 

Vb + Vpg = 0,074 [m
3
] > Vg 
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9.2.2. OBLICZENIE STRAT CIŚNIENIA NA INSTALACJI GAZOWEJ DO KO-

TŁÓW 

 

Wymagane ciśnienie gazu na wejściu do palników – min. 1,6-2,0 kPa. W tabeli zestawiono 

straty ciśnienia dla projektowanej wewnętrznej instalacji gazowej (obliczenia od kurka głów-

nego gazu do palników kotłów).  



Nr  
odcinka 

Odcinek 
obliczeniowy 

Wartość 
opałowa 

gazu 

Gęstość 
gazu 

Przepływ 
obliczeniowy 

gazu 
dla odcinka 

obliczeniowego 

Średnica 
wewnętrzna 
przewodu 

Prędkość 
gazu w 

przewodzie 

Liniowe 
straty 

ciśnienia 
na 1mb 

przewodu 

Miejscowe  
straty ciśnienia 

Liniowe straty 
ciśnienia na 

odcinku 
obliczeniowym 

Miejscowe stra-
ty 

ciśnienia na 
odcinku 

obliczeniowym 

Całkowite  
straty 

ciśnienia na 
odcinku 

obliczeniowym 

  
  

kWh/m3 kg/m3 m3/h mm m/s Pa/m  Pa Pa Pa Pa 

               

1 poziomy 8,61 0,78 33,3 69,7 2,4 1,0 kurek 1 1 9 10 

  
  

      kolano 8    

  
  

      zwężka 0    

  
  

      trójnik (przelot) 0    

  
  

      trójnik (odnoga) 0    

 pionowy  
(przepływ do 

góry) 

8,61 0,78 33,3 69,7 2,4 -5   -5 - -5 

 poziomy 8,61 0,78 33,3 69,7 2,4 1,0 kurek 0 9 14 23 

          kolano 11    

          zwężka 0    

          trójnik (przelot) 3    

          trójnik (odnoga) 0    

2 poziomy 
8.61 0.78 28.1 51.2 3.8 3.3 

kurek 1 9 15 24 

  
  

      kolano 5,7    

  
  

      zwężka 0    

  
  

      trójnik (przelot) 0    

  
  

      trójnik (odnoga) 9,3    

3 pionowy  
(przepływ  

w dół) 

8.61 0.78 9.4 27.9 4.3 5 
  9 - 9 

4 poziomy 
8.61 0.78 18.7 51.2 2.5 1.6 

kurek 0,4 1 9 10 

  
  

      kolano 8,4    

  
  

      zwężka 0    
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      trójnik (przelot) 0    

  
  

      trójnik (odnoga) 0    

5 pionowy  
(przepływ  

w dół) 

8.61 0.78 9.4 27.9 4.3 8.7 
  16 20 35 

6 poziomy 
8.61 0.78 9.4 27.9 4.3 8.7 

  6 20 26 

6a pionowy (prze-
pływ w dół) 8.61 0.78 9.4 27.9 4.3 5 

  9 - 9 

             

          
Suma strat 

 
141 

 

Sumaryczna strata ciśnienia gazu na wewnętrznej instalacji gazu – 141 Pa. 



9.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI I ODBIÓR INSTALACJI 

 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy poddać ją próbie szczelności  zgodnie  z obowiązują-

cymi przepisami sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 50 kPa - czas 

trwania próby 30 minut. 

Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą do uruchomienia, jeżeli podczas próby 

szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. Próbę 

szczelności wykonuje wykonawca w obecności dostawcy gazu. 

Po dokonaniu próby i pozytywnym odbiorze rury pomalować farbą antykorozyjną podkłado-

wą i farbą nawierzchniową w kolorze żółtym.  

Czynną instalację gazową poddawać kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujące kon-

troli powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

X. WYTYCZNE DO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU KO-

TŁOWNI 

10.1. ZAKRES ROBÓT 

 

Zakres robót obejmuje: 

 montaż prefabrykowanej rozdzielni 400/230V zasilającej odbiory kotłowni,  

 montaż obwodów zewnętrznych  kaskady kotłów,  

 okablowanie urządzeń automatyki i sterowania,  

 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej i przeciw-

przepięciowej,   

 wykonanie instalacji kontroli obecności gazu wraz z elektrycznym zaworem odcinającym,    

 przyłączenie  instalacji oświetlenia  i gniazd wtyczkowych  w pomieszczeniu kotłowni do 

nowej rozdzielni kotłowni, 

 doprowadzenie WLZ dla potrzeb zasilenia rozdzielni pompy ciepła (pobór mocy elek-

trycznej 38,5 kW - w punkcie pracy wg EN 14511), 

 montaż rozdzielni 400/230V Pompa ciepła -  zasilającej odbiory systemu pompy ciepła, 

 wykonanie przyłączeń wyposażenia i armatury systemu pompy ciepła do systemu stero-

wania i zasilania. 

Roboty elektryczne zgodnie z powyższymi wytycznymi, a także okablowanie urządzeń 

podstawowych i towarzyszących projektowanego systemu – po stronie Wykonawcy, 

przy uwzględnieniu specyfiki zastosowanych urządzeń i rozwiązań technicznych. 
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10.2. OPIS ZASILANIA KOTŁOWNI I POMPY CIEPŁA 

 

Kotłownia  zlokalizowana  jest w budynku trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem, wypo-

sażonym w instalację odgromową. Wytyczne zasilenia rozdzielni kotłowni i pompy ciepła:       

1. Przyjęto układ sieciowy: 

        - w sieci zasilającej   TNC, 

        - w sieci  odbiorczej  TNC, 

        - w instalacji projektowanej kotłowni sieci  odbiorczej  TN - C - S 

2. Wprowadzenie do istniejącej rozdzielni 400/230V obwodu zasilania rozdzielni 400/230V 

kotłowni oraz pompy ciepła, wraz z urządzeniami ochrony przeciw przepięciowej spowoduje 

że w przypadku porażenia budynku przez wyładowanie atmosferyczne spłynie ono poprzez 

zaprojektowany obwód do ziemi. Urządzenia ochrony przeciw przepięciowej  kotłowni i in-

stalacji pompy ciepła stają się ochroną podstawową budynku. 

3. Do uziemienia punktu rozszycia układu  TN - C do TN - C - S  wykorzystano istniejące 

uziemienie budynku  zlokalizowane w rozdzielni głównej budynku .  

 

W pomieszczeniu  kotłowni należy zamontować  rozdzielnice  zasilające 400/230V dla po-

trzeb kotłowni i instalacji pompy ciepła. Nazwę rozdzielni  należy uzgodnić z Inwestorem i 

dostosować do kodu stosowanego w budynku 

 

10.2.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH ROZDZIELNI 400/230V  

 

Dla zasilania projektowanej rozdzielni należy: 

  w istniejącej rozdzielni głównej budynku wyposażyć odpływy 3 fazowe w podstawy bez-

piecznikowe tablicowe złożone z podstawy tablicowej EZ63 gwint E33 + bezpiecznik 

35A +  główka bezpiecznikowa KD III gwint E33, 

 WLZ do kotłowni – istniejący, do pompy ciepła – projektowany. 

Dopuszczalne jest wykorzystanie istniejącego zasilania rozdzielni w kotłowni pod warunkiem 

potwierdzenia właściwego przekroju i stanu technicznego istniejącej linii WLZ. 

 

Uwaga: 

1. W rozdzielni  zasilanej  w układzie TNC należy zabudować ochronnik przepięć 

2. Szczegóły odrutowania rozdzielni – należy zastosować fabryczną rozdzielnię dla wybrane-

go zestawu kotłów i pompy ciepła   

3. Końcówki przewodów linkowych przed montażem okuć zaciskami rurkowymi  
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4. Pod rozdzielnią RWG należy zabudować lokalną szynę wyrównawczą  

5.Do  szyny wyrównawczej  należy doprowadzić : 

 -  "masę "  istniejącego uziomu  budynku .  

 -  zejście  z ochronników 

 -  szynę  N i PE rozdzielni  

 -  "masę "  wymiennika oraz konstrukcji kotły i zbiorniki oraz rozdzielacze 

 -  "masy"  wszystkich konstrukcji stalowych obcych ( n.p. drabinek , obudów , ) 

 -  ekrany kabli teletechnicznych i sygnalizacyjnych  

 

Przewody do rozdzielni oraz z rozdzielni wyprowadzić poprzez dławiki uszczelniające IP55 

dostosowane do średnicy zastosowanych  przewodów i kabli . Zasilanie  rozdzielni od dołu  , 

wyjścia z rozdzielni od góry .  

Dla zachowania zasad ochrony p.poż. rozłącznik w polu zasilającym rozdzielnie wyposażono 

w wyzwalacz pod napięciowy. W obwód ten należy włączyć  szeregowo przyciski p.poż. zlo-

kalizowane : 

 - przy rozdzielni elektrycznej  RK 

 - w miejscu wskazanym przez  służby techniczne Inwestora   

 - styk „normalnie zamknięty” instalacji kontroli obecności gazu 

 

10.2.2. SKRZYNKI OBWODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

Skrzynki obwodów zewnętrznych  należy wykonać  w oparciu o obudowę typu 1 x 18 posia-

dającej stopień szczelności minimum IP 30.  Wewnątrz skrzynki  zabudowane będą listwy 

przyłączowe wszystkich  elementów  instalacji  elektrycznej obwodów AKPiA.   

 

Uwagi  montażowe  

1. Ze względu na zastosowane przewody linkowe należy: 

- prace montażowe wykonywać wyłączenie narzędziami dostosowanymi do stosowanych 

przekroi przewodów 

- wszystkie końcówki przed wprowadzeniem pod zaciski należy okuć  zaciskiem rurkowym. 

2. Na przewody mocować oznaczniki kablowe o treści uzgodnionej z Inwestorem (kod ozna-

czeń dostosowany do oznaczeń stosowanych w sieci Inwestora) 

3. W rozdzielni RK i skrzynkach ob. zewnętrznych  wykonać szyldziki informacyjne  o treści 

uzgodnionej z Inwestorem. 
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10.2.3. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ  

 

Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować na ścianie północnej budynku na wysokości do 

3 m . Osłona czujnika z blachy stalowej. Instalację zewnętrzną wykonać przewodem ekrano-

wanym typu LIYCY 2 x 0,75 w rurze elektroinstalacyjnej stalowej RSP 11. Trasę kabla do 

czujnika należy poprowadzić na poziomie piwnicy - przez korytarz piwnicy do ściany pół-

nocnej. Trasę należy uzgodnić z właścicielem obiektu.  

 

10.3. DEMONTAŻE  

 

Wszystkie urządzenia elektryczne wraz z okablowaniem , znajdujące się w pomieszczeniu 

kotłowni należy zdemontować . Materiały pochodzące z demontażu przekazać Właścicielowi. 

 

10.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  

 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w projektowanych obwodach  zasilających przewidziano  

poziom B+C ochrony przeciw przepięciowej . Ochrona ta zostanie skoordynowana do stanu 

sieci w której pracuje instalacja elektryczna węzła . 

 

10.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zgodnie z postanowieniem  PN - IEC 60364-4-41 

[ PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania . Zrealizowane ono bę-

dzie w sieci zasilającej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe  a w sieci odbior-

czej przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe i wyłączniki ochronne różnicowo-

prądowe. 

Przewód neutralny  oraz ochronny w rozdzielni 400/230V   podłączony   do lokalnej  szyny 

wyrównawczej osadzonej pod rozdzielnią. 

W celu wyrównania potencjału należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych  wyko-

naną płaskownikiem Fe/Zn układanym na wewnętrznej ścianie węzła i przyłączonej do głów-

nej szyny wyrównawczej. Płaskownik należy mocować do ściany na uchwytach typu 05KL80 

z kołkiem rozporowym. W miejscach łączenia taśmy stosować połączenia poprzez zaciski 

kontrolne. Płaskownik należy pomalować 

 w pasy żółto-zielone o szerokości 20cm . 

Połączenie rurociągu z uziemieniem wykonać następująco: 
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 -  rurę opasać taśmą TU-1 odpowiedniej długości  

 -  taśmę zacisnąć na rurociągu przy pomocy zacisku ZT1 

 -  do taśmy dołączyć przewód LgY 16 ż-o  za pomocą zacisku ZM 1 

 - na wolnym końcu przewody LgY 16 ż-o  zacisnąć końcówkę kablową miedzianą KM16/6 i 

przykręcić ją śrubą ocynkowaną M6 do płaskownika Fe/Zn25 x 3. 

Instalację połączeń wyrównawczych należy połączyć z istniejącym uziomem w pomieszcze-

niu kotłowni i uziomem otokowym budynku płaskownikiem FeZn25 x 4 oraz płaskownikiem 

FeZn25 x 3 z projektowaną szyną wyrównawczą  - umieszczoną przy rozdzielni RK. 

Na licznikach wody zimnej i ciepłej   przewiduje się wykonanie  mostków obejściowych . 

Wszystkie części metalowe które na wskutek uszkodzenia izolacji mogłyby się znaleźć pod 

napięciem  zostaną  połączone z przewodem ochronnym PE .  

Po zakończeniu prac montażowych instalacji, należy wykonać następujące pomiary:  

 pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej  

 sprawdzenie skuteczności działania wyłączników różnicowo – prądowych oraz  samo-

czynnego wyłączenia zasilania  

 sprawdzenie rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń szyny wyrównawczej 

Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji , należy opracować stanowiskową   „Instrukcję eks-

ploatacji kotłów K-1; K-2”  i zapoznać z nią obsługę .  

 

10.6. INSTALACJA DETEKCJI GAZU 

 

Stacyjkę detekcji gazu zainstalować w kotłowni obok tablicy zasilającej kotłownię RK.  

Do stacyjki  należy podłączyć : 

 detektor (czujkę gazu) zainstalowaną  na stropie w pom. kotłowni (2 szt.), 

 sygnalizator  optyczno-akustyczny  zainstalowany na elewacji budynku, przy wejściu do 

kotłowni,  

 zawór odcinający (klapowy ) główny dopływ gazu do instalacji (MAG-3). 

Przewody wyprowadzone z pomieszczenia kotłowni na zewnętrz budynku należy chronić 

przed kradzieżą lub dewastacją     

 

10.7. INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH   

 

W pomieszczeniu kotłowni zgodnie z wizją lokalną istnieje czynna instalacja oświetlenia.  

Instalację tą należy zdemontować i oprawy przekazać Inwestorowi. Nowa instalacja wykona-

na zostanie w oparciu o oprawy typu  fluorescencyjnego wraz z źródłem światła 2 x T8, 36W 
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mocowane do stropu i zwieszone 1-1,2 m przewody prowadzone  po ścianach w korytkach. 

Dopuszcza się zastosowanie opraw nastropowych.    

 

XI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

A. Kotłownia wydzielona będzie ścianami w klasie odporności ogniowej EI 60, strop w wy-

konaniu gazoszczelnym.  

B. Drzwi do kotłowni z zewnątrz budynku o wym. 100x200cm, samozamykające, otwierane 

na zewnątrz, w klasie odporności ogniowej EI30.  

C. Drzwi do zaplecza socjalnego w kotłowni o wym. 80x200cm, samozamykające, otwierane 

na zewnątrz, w klasie odporności ogniowej EI30.  

D. Zaprawą ogniochronną np. PROMASTOP MG  DI należy uszczelnić przejścia przewo-

dów przez ściany kotłowni o średnicy mniejszej niż 40 mm. 

E. Przejścia rurociągów o średnicy zewnętrznej większej niż 40 mm wykonać w przepustach 

instalacyjnych o klasie odporności ogniowej El 60. 

F. Kotłownia wyposażona będzie w awaryjny wyłącznik prądu zlokalizowany przy drzwiach 

kotłowni. 

G. Sygnalizację optyczno - akustyczną Systemu Detekcji Gazów umieścić na ścianie ze-

wnętrznej budynku. 

H. Wykonać wentylację nawiewną i wywiewną zgodnie z wytycznymi projektowymi. 

 

XII. ROBOTY ADAPTACYJNE I REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTŁOW-

NI 

 

a. Demontaż drzwi do pomieszczenia kotłowni od strony wewnętrznego korytarza i zamu-

rowanie otworu w ścianie; rozebranie schodów betonowych, 

b. Skucie istniejących tynków na ścianach i stropie i wykonanie nowych, 

c. Wyrównanie posadzki w kotłowni z ułożeniem płytek antypoślizgowych (R11). Należy 

zachować spadki posadzki w kierunku zaprojektowanych odwodnień, 

g.  Ułożenie kanalizacji podposadzkowej z zabudową wpustów podłogowych żeliwnych; za-

budowa studzienki schładzającej fi600 mm, h=1,0 m, 

h. Licowanie ścian kotłowni płytkami do wys. 2,0 m nad posadzką, 

i. Malowanie ścian powyżej linii płytek i stropu kotłowni farbami wodoodpornymi,  

j. Roboty elektryczne w pomieszczeniu kotłowni – zgodnie z wytycznymi branżowymi 
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XIII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 

13.1. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

Projektowana kotłownia wodna opalana gazem ziemnym, wspomagana pompą ciepła powie-

trze-woda nie będzie wpływać negatywnie na powietrze atmosferyczne. Skład fizykoche-

miczny gazu oraz nowoczesna konstrukcja palnika zapewniają I klasę czystości oddziaływa-

nia emitora na środowisko. Zamiana paliwa ze stałego na gaz ziemny przyczyni się do 

zmniejszenia emisji szkodliwych związków i substancji do atmosfery.  

 

13.2. ZABEZPIECZENIE ŚCIEKÓW I GRUNTU 

 
Wody spustowe z kotła przed odprowadzeniem do kanalizacji zostaną zneutralizowane w 

neutralizatorze skroplin. Wody spustowe nie posiadają szkodliwych związków chemicznych.  

 

13.3. HAŁAS 

 

Projektowane urządzenia emitować będą hałas poniżej zakresów dopuszczalnych normami. 

 

13.4. ODPADY 

 
Kotłownia opalana gazem ziemnym poza emisją spalin i ewentualnym spustem wody z insta-

lacji nie wytwarza żadnych odpadów. 

 

13.5. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 

2004 r., projektowana kotłownia stanowi instalację niewymagającą pozwolenia na wprowa-

dzanie gazów lub pyłów do powietrza, a jej eksploatacja nie wymaga zgłoszenia z uwagi na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.  Nie wymagane jest tym samym sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko. 

 

XIV. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  

 

[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 
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[2] PN-91/B-02414:1999 -„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

[3] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-

nia”. 

[4] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

[5] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 

[6] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatu-

ry i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

[7] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jako-

ści wody”. 

[8] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. 

[9] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 

[10] PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

[11] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w in-

stalacjach sanitarnych i ogrzewania”. 

[12] Normy dotyczące zabezpieczenia instalacji: 

a) PN-91/B-02214 

b) PN-82/M-74101 

c) DT-UC-90 KW/04 

[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robót 

[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 

późniejszymi zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

[16] Katalogi techniczne producentów z wymaganiami i zaleceniami stosowania 

urządzeń i pozostałych elementów instalacji centralnego ogrzewania, 

wodociągowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy projektowanym remoncie. 

[17] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robót 
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XV. WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY PODSTAWOWEJ 

oznaczenie wyszczególnienie średnica wymiar parametry pracy ilość 

            

Obieg kotłowy 

1 Kocioł gazowy jednofunkcyjny, 
kondensacyjny z regulatorem 
elektronicznym i palnikiem mo-
dulowanym - KASKADA SYS-
TEMOWA 

  72,6 6 bar, 100 st.C 3 

2 Sterownik główny nadrzędny 
systemu K + PC 

      1 

3 Neutralizator kondensatu dla ka-
skady kotłów o mocy 3x72,6 kW 

      1 

4 Pompa kotłowa elektroniczna 
kotłowa 

    Qnom=3,29 m3/h, 
hpodn=1,0 m 

3 

5 Zawór odcinający kulowy DN65   6 bar, 100 st.C 3 

6 Filtr osadnikowy siatkowy DN50   6 bar, 100 st.C 3 

7 Zawór zwrotny DN50   6 bar, 100 st.C 3 

8 Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

9 Zawór bezpieczeństwa spręży-
nowy 1915 

3/4"   3 bar 3 

10 Sprzęgło hydrauliczne DN80   - pojemność – 41,0 dm
3
 1 

- przepływ max – 12,0 
m

3
/h, 

11 Filtroodmulnik magnetyczny DN65   6 bar, 100 st.C 1 

12 Naczynie wzbiorcze przeponowe   Vc=140 dm3   1 

13 Zabezpieczenie stanu wody 933 DN65     3 

Uzupełnianie zładu obiegu kotłowego 

14 
Zawór odcinający kulowy 

DN25   16 bar 5 

15 
Wodomierz do wody zimnej 

DN15   Qnom=1,5 m3/h 1 

16 
Filtr siatkowy 

DN25   16 bar 1 

17 Zawór automatycznego uzupeł-
niania instalacji z zaworem anty-
skażeniowym BA 

DN25   16 bar 1 

18 
Stacja uzdatniania wody        1 

8a 
Manometr techniczny 

0-1,6 MPa   16 bar 2 

19 
Zawór spustowy 

DN20   16 bar 2 

Rozdzielacze instalacyjne c.o. 

20 
Rozdzielacz c.o. 

DN80 l=1,5 m   2 

8 
Manometr techniczny 

    0-0,6 Mpa 2 

21 
Termometr techniczny 

    0-100 st.C 2 

  

Obiegi c.o. 

Obieg I (Szkoła) 

5 Zawór odcinający kulowy DN65   6 bar, 100 st.C 4 

6 Filtr osadnikowy siatkowy DN65   6 bar, 100 st.C 1 

22 Zawór mieszający  z siłownikiem DN50   kvs=60,0 m3/h, 6 bar, 100 1 
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st.C 

23 Pompa obiegowa elektroniczna     Qnom=8,57 m3/h, 
hpodn=3,23 m 

1 

7 Zawór zwrotny DN65   6 bar, 100 st.C 1 

24 Zawór do regulacji przepływu  DN50   6 bar, 100 st.C 1 

25 Zawór spustowy DN20   6 bar 2 

8a Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

21 Termometr techniczny     0-100 st.C 2 

  

Obieg II (Sala sportowa) 

26 Zawór odcinający kulowy DN25   6 bar, 100 st.C 4 

27 Filtr osadnikowy siatkowy DN25   6 bar, 100 st.C 1 

28 Zawór mieszający  z siłownikiem DN20   kvs=12,0 m3/h, 6 bar, 100 
st.C 

1 

29 Pompa obiegowa elektroniczna     Qnom=1,13 m3/h, 
hpodn=1,53 m 

1 

30 Zawór zwrotny DN25   6 bar, 100 st.C 1 

31 Zawór do regulacji przepływu DN20   6 bar, 100 st.C 1 

25 Zawór spustowy DN20   6 bar 2 

8a Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

21 Termometr techniczny     0-100 st.C 2 

Obieg III (nagrzewnica) 

32 Zawór odcinający kulowy DN20   6 bar, 100 st.C 4 

33 Filtr osadnikowy siatkowy DN20   6 bar, 100 st.C 1 

34 Pompa obiegowa elektroniczna     Qnom=1,13 m3/h, 
hpodn=1,53 m 

1 

35 Zawór zwrotny DN20   6 bar, 100 st.C 1 

36 Zawór do regulacji przepływu DN15   6 bar, 100 st.C 1 

25 Zawór spustowy DN15   6 bar 2 

8a Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

21 Termometr techniczny     0-100 st.C 2 

Obieg zasilania podgrzewacza c.w.u. 

37 Zawór odcinający kulowy DN32   6 bar, 100 st.C 2 

38 Filtr osadnikowy siatkowy DN32   6 bar, 100 st.C 1 

39 Pompa podgrzewacza elektro-
niczna 

    Qnom=2,32 m3/h, 
hpodn=0,9 m 

1 

40 Zawór zwrotny DN32   6 bar, 100 st.C 1 

41 Zawór do regulacji przepływu  DN25   6 bar, 100 st.C 1 

39 Zawór bezpieczeństwa spręży-
nowy 1915 

1 1/4"     3 

8a Manometr techniczny     0-0,6 MPa 2 

  

Obieg zasilania instalacji c.w.u. 

42 Zawór odcinający kulowy DN32   6 bar, 100 st.C 1 

43 Zawór odcinający kulowy DN25   6 bar, 100 st.C 2 
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44 Zawór zwrotny DN25   6 bar, 100 st.C 1 

45 Filtr osadnikowy siatkowy DN25   6 bar, 100 st.C 1 

46 Pompa cyrkulacyjna bezdławni-
cowa 

    Qnom=2,0 m3/h, 
hpodn=8,0 m 

1 

47 Podgrzewacz c.w.u.   2000 dm3   1 

8a 
Manometr techniczny 

    0-0,6 MPa 2 

  

Uzupełnianie zimnej wody w podgrzewaczu 

48 Zawór odcinający kulowy DN25   16 bar 2 

49 Wodomierz do wody zimnej DN15   Qnom=1,5 m3/h 1 

50 Filtr osadnikowy siatkowy DN25   16 bar 1 

51 Zawór zwrotny DN25   16 bar 1 

52 Naczynie wzbiorcze przeponowe     V=140 dm3 1 

53 Zawór bezpieczeństwa spręży-
nowy 2115 

3/4"     1 

21 Manometr techniczny     0-1,6 MPa 2 

Układ pompy ciepła 

54 Zawór odcinający kulowy DN65   6 bar, 100 st.C 7 

55 Filtr osadnikowy siatkowy DN65   6 bar, 100 st.C 1 

56 Pompa obiegowa elektronicz-
na 

    Qnom=6,83 m3/h, 
hpodn=1,1 m 

1 

57 Zawór zwrotny DN65   6 bar, 100 st.C 1 

57 Pompa ciepła powietrze - wo-
da 

    Qnom=151 kW 1 

58 Zawór trójdrożny z siłowni-
kiem elektrycznym 

DN65   6 bar, 100 st.C 1 

59 Bufor technologiczny     V=2000 dm3 1 

60 Zawór bezpieczeństwa sprę-
żynowy 8115 

1/2"   6 bar, 100 st.C 1 

61 Naczynie wzbiorcze przepo-
nowe  

    V=50 dm3 1 

62 Zawór trójdrożny z siłowni-
kiem elektrycznym 

DN65   6 bar, 100 st.C 1 

63 Wymiennik ciepła płytowy     145 kW 1 

64 Zawór zwrotny DN50   6 bar, 100 st.C 1 

65 Pompa obiegowa elektronicz-
na 

    Qnom=2,73 m3/h, 
hpodn=1,1 m 

1 

66 Zawór odcinający z siłowni-
kiem 

DN50   6 bar, 100 st.C 1 
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XVI. ZAŁĄCZNIKI 

16.1. OPINIA KOMINIARSKA 
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16.2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA GAZU 
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XVII. INFORMACJA BIOZ 

17.1. ZAKRES ROBÓT  

 

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni węglowej pracującej na 

potrzeby c.o. budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim na kotłownię gazową 

wodną kondensacyjną, która pracować będzie na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku szkoły. Ko-

tłownia wspomagana będzie pompą ciepła powietrze-woda o znamionowej mocy grzewczej 

Q=151,0 kW w punkcie pracy wg EN 14511. 

 

17.2. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 

 

Dla potrzeb realizacji ww. zadań przewiduje się następującą kolejność robót podstawowych: 

 roboty wewnętrzne: 

o demontaż istniejących urządzeń kotłowni, 

o roboty remontowe i adaptacyjne związane z wydzieleniem pomieszczenia ko-

tłowni,  

o wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 

o zabudowa dwóch kotłów opalanych gazem o mocy nominalnej Q = 258 kW, 

o montaż orurowania i armatury, 

o montaż pomp, 

o montaż podgrzewacza c.w.u., 

o montaż wkładów kominowych, 

o montaż zabezpieczeń obiegu instalacji kotłowej, c.o. i c.w.u., 

o prace instalacyjne elektryczne, 

o wykonanie próby szczelności, 

o montaż termoizolacji przewodów, 

o uruchomienie kotłowni, 

 roboty zewnętrzne: 

o montaż zewnętrznego agregatu pompy ciepła, 

o montaż orurowania instalacji pompy ciepła i wykonanie izolacji termicznej, 

o montaż armatury i zabezpieczeń instalacji pompy ciepła, 

o uruchomienie instalacji pompy ciepła. 



 

 

58 

17.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Zabudowa kotłów gazowych wraz z rurażem i armaturą realizowana będzie w istniejącej ko-

tłowni opalanej obecnie paliwem stałym. Montaż agregatu pompy ciepła powietrze-woda re-

alizowany będzie na zewnątrz budynku w sąsiedztwie kotłowni.  

  

17.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCYCH 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Zagrożenia przy pracach na wysokości: 

- upadek z wysokości (drabina, pomost, rusztowanie) 

- uszkodzenia głowy, 

- uszkodzenia rąk i nóg. 

Czas występowania: podczas zabudowy komina. 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: 

- uszkodzenia rąk i nóg, 

- przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: 

- uszkodzenia rąk i nóg, 

- przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: duże, szczególnie przy transporcie kotłów (transport zespołowy) 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: 

- poparzenia, 

- oddziaływanie dymów spawalniczych, 

- uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, 

- zagrożenie pożarem lub wybuchem, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
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- zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 

- hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach z elektronarzędziami: 

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza/tarczy, 

- uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza/tarczy, 

- uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urządzenie, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

- hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

- uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów roz-

puszczalników, 

- zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Czas występowania: prace wykończeniowe, końcowy etap budowy. 

 

17.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZA-

CJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowni-

ków pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzo-

nych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót, dla których skala zagrożenia jest 

duża. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać wymagania: 

- posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczone 

wymaganymi dokumentami, 

- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywa-

nia danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i urządzenia-

mi i sprzętem, 

- mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy, 
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- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumen-

towane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 

- fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy. 

 

17.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-

BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powsta-

nia bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

- rękawice ochronne, 

- okulary ochronne, 

- gogle lub przyłbice ochronne, 

- ochronniki słuchu, 

- odzież i obuwie robocze. 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

- organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przezna-

czeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowni-

ków przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 

ze środowiskiem pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a tak-

że o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

17.7. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Dopuszcza się wykonywanie prac przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 4,0 m. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem lub rozsunięciem. W związku z prowadzeniem 

prac w czynnym obiekcie należy za chować szczególną ostrożność gdyż w trakcie prowadze-
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nia prac wszystkie media w obiekcie będą czynne. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać 

się z lokalizacją mediów oraz ustalić z użytkownikiem obiekty możliwości i harmonogram 

ich okresowego odłączenia. W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-

niowej budynku podczas wykonywania prac należy używać lokalizatorów. Zachować szcze-

gólną ostrożność podczas wykonywania bruzd w cienkich ściankach np. działowych. Przy 

wykonywaniu prac materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia lub 

bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

zdrowia i mienia. 

Teren budowy winien być oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt p. pożarowy (gaśnice, 

sprzęt pomocniczy). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wyni-

kających z przepisów BHP i p.poż. 
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XVIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Mapa sytuacyjna 

Rys. 2 – Schemat technologiczny kotłowni i instalacji pompy ciepła 

Rys. 3 – Rzut i przekrój kotłowni (przyziemie) – inwentaryzacja 

Rys. 4 – Rzut i przekrój kotłowni (przyziemie)  

Rys. 5 – Aksonometria instalacji gazowej i szafka gazowa dla potrzeb montażu gazomierza 

 

 

 


