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III._OPIS_TECHNICZNY_
do P.T. Technologia kotłowni wbudowanej opalanej gazem dla potrzeb c.o. i c.c.w.
1._Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- dane techniczne projektowanych urządzeń kotłowych
- warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe
- warunki techniczne podłczenia do instalacji gazowej
- p.t. instalacji c.o. istniejącego obiektu
2. Dane ogólne
Projekt kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.c.w dla bud. przedszkola zlokalizowanego na dz. nr w m. Uherce
Mineralne gm. Olszanica
Stan istniejący
Obecnie budynek przedszkola ogrzewany jest z istniejącej kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w bud.
3

przedszkola. Kubatura istn. obiektu V = 1872 m .
Pomieszczenie kotłowni : szer S=3,65 m, dł. L=5,02 m wys. H=2,96 m , kubatura pom. V=~54 m
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Kotłownia posiada wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz z drzwiami stalowymi otwieranymi na
zewnątrz.
Pomieszczenie kotłowni posiada wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną.
Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł węglowy typ ”AKAL” o mocy znamionowej 58 kW i sprawności ok.
80% . Paliwem w kotłowni jest miał węglowy. Z kotłowni zasilana jest instalacja centralnego ogrzewania w bud.
przedszkola. ( 2 obiegi pompowe z możliwością pracy grawitacyjnej przy braku prądu, ogrzewanie dwururowe z
rozdziałem górnym). Kocioł i instalacja c.o. pracuje w systemie otwartym, zabezpieczone naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego.
Budynek przedszkola posiada instalację gazową, przewód gazowy doprowadzony jest do pomieszczenia
kotłowni gdzie pod stropem jest zaślepiony. Istniejąca instalacja gazowa wraz z układem pomiarowym nie
wymaga zmian .
3._Zakres opracowania
Niniejsze

opracowanie

obejmuje rozwiązania techniczno- technologiczne kotłowni niskotemperaturowej

opalanej gazem zlokalizowanej w pom. kotłowni węglowej dla potrzeb c.o. i c.c.w. . Zaprojektowany kocioł
0

0

kondensacyjny może pracować w zakresie tem. 50/30 C oraz 80/60 C. Istniejąca instalacja c.o w bud.
0

przedszkola zaprojektowana jest na parametry pracy 80/60 C. Zakłada się, że przy minimalnych temp.
0

zewnętrznych kocioł pracować będzie na parametrach 80/60 C a przy temperaturach powietrza zewnętrznego
0

0

>0 C na parametrach 50/30 C. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć przebudowy instalacji c.o.
4._Projektowane rozwiązania techniczne
Przed przystąpieniem do montażu kotłowni gazowej istniejące urządzenia kotłowni węglowej należy
zdemontować, aw pomieszczenie kotłowni wykonać remont.
Zakres prac remontowych :
-

czyszczenie ścian i sufitu

-

uzupełnieni tynków i wylewki podłogowej

-

malowanie ścian i sufitu

-

wykonanie remontu posadzki

montaż płytek na ścianie kotłowni
4.1 Kotły
W oparciu o bilans ciepła projektuje się kocioł kondensacyjny f-my o mocy znamionowej 49,0 kW z
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zamkniętą komorą spalania.
Projektuje się zabezpieczenie instalacji systemu zamkniętego zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy
naczynia wzbiorczego przeponowego połączonego z głównym przewodem powrotnym c.o. przy pomocy
rury wzbiorczej Dn 20 mm . Na podstawie obliczeń dla instalacji c.o. dobrano naczynie przeponowe wielkość
V= 35 l . Kocioł fabrycznie zabezpieczony upustowym zaworem bezpieczeństwa, oraz naczyniem wzbiorczym
uwaga: obecnie instalacja c.o. pracuje w systemie otwartym. Przed uruchomieniem instalacji po przebudowie
kotłowni, na grzejnikach należy zamontować zawory z wkładką termostatyczną a instalację dokładnie
przepłukać
Podgrzewacz c.c.w.
W budynku zapotrzebowanie ciepłej wody występuje dla celów socjalnych (umywalki, natryski), oraz dla celów
żywieniowych (kuchnia). Projektuje się pokrycie zapotrzebowania ciepła dla potrzeb c.c.w. kosztem chwilowego
obniżenia energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewani
( w układzie sterowania zastosowano priorytet c.c.w.)
W oparciu o obliczenia do przygotowania c.c.w. w funkcji zaprojektowano podgrzewacz o pojemności 200l
Projektuje się zabezpieczenie instalacji c.c.w przy pomocy naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa
Na podstawie obliczeń dla instalacji c.c.w. dobrano naczynie przeponowe o poj. V=8 l wraz upustowym
zaworem bezpieczeństwa, SYR typ 2115, d=15 mm nastawa 0,6 [MPa]
Pompy obiegowe
W instalacji kotłowni projektuje się zastosowanie pomp
Obieg nr I – Budynek instalacja c.o. - przyjęto pompę
Obieg nr II –
Obieg nr III – ładowanie zasobnika centralnej ciepłej wody przyjęto pompę UPS 32-60 F (B)
( praca na pierwszym biegu)
Pompa cyrkulacyjna c.c.w. - dobrano pompę f-my GRUNDFOS typ UP 20-15 N
Sterownie pracą kotłów i instalacji
Do sterowania pracą kotła i instalacji c.o. zastosowano systemowy układ mikrokomputerowych sterowników
współpracujący z kotłem ( na wyposażeniu kotła z możliwością rozszerzenia układu w uzgodnieniu z
Inwestorem))
Rurociągi, armatura, izolacje
Przewody - instalacje c.o. w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem
gwintowanych, wg PN-74/N-74200. Wszystkie połączenia wykonać przez spawanie.
0

Armatura - zawory odcinające kulowe, zawory zwrotne - Pnom/max temp. PN10/120 C
0

Osprzęt - do pomiaru temperatur stosować termometry proste o zakresie pomiarowym 0-150 C, do pomiaru
ciśnienia manometry techniczne tarczowe o zakresie pomiarowym 0-1,0 Mpa.
Izolacje wykonać z gotowych otulin do izolacji ciepłochronnej. Proponuje się wykonać
izolacje z otuliny z polietylenu - grubość izolacji :
zasilanie i powrót - 30 mm
Przed wykonaniem izolacji cieplnej rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury oczyścić do osiągnięcia 2-go
stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97051, następnie pokryć warstwą powłoki malarskiej farbą olejnożywiczną do gruntowania oraz dwa razy emalią ftalową ogólnego stosowania aluminiowa.
4.2 Odprowadzenie spalin
Dzięki zamkniętej komorze spalania gazowe kotły kondensacyjne są przystosowane do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz. Dopływ powietrza do spalania
i odprowadzanie spalin na zewnątrz odbywa się za pomocą koncentrycznej rury podwójnej (system
spaliny/powietrze dolotowe). Poprzez szczelinę pierścieniową pomiędzy zewnętrzną
rurą nawiewu z aluminium i przewodem odprowadzania spalin doprowadzane jest powietrze do spalania.
Spaliny odprowadzane są przez rurę wewnętrzną.
4.3 Wentylacja kotłowni ( istniejąca )
Nawiew - grawitacyjny przy pomocy kanału wentylacyjnego fi 150 mm szt. 2. Wylot kanału na poziomie
posadzki kotłowni.
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Wywiew - grawitacyjny za pomocą kanału wentylacji wywiewnej murowanego o przekroju 0,14 x 0.20m
5. Próby instalacji grzewczej kotłowni.
Instalacja kotłowni winna być poddana próbie hydraulicznej (na zimno) na ciśnienie min. 0,4 Mpa, oraz na
gorąco na ciśnienie robocze. Próby instalacji połączyć z dwukrotnym płukaniem przy prędkości wypływu wody
min v=1,5 m/s.
uwaga: z próby ciśnieniowej na podwyższone ciśnienie (na zimno) wyłączyć kotły
Próby i odbiór instalacji potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
Próby i odbiór instalacji wykonać zgodnie z WTW i ORBM- cz. II -"Roboty instalacji sanitarnych i
przemysłowych"
6. Obsługa kotłowni
Pracę w kotłowni przewidziano w układzie automatycznym, eliminując stały dozór obsługi w kotłowni.
Okresowo należy dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń - obsługa serwisowa dostawcy urządzeń.
Dostawca urządzeń dostarcza również instrukcję obsługi tych urządzeń. Inwestor winien zapewnić
opracowanie instrukcji eksploatacji kotłowni, oraz przeszkolenie obsługi. W trakcie eksploatacji wymagane jest
prowadzenie książki pracy kotłowni.
7. Instalacja gazowa
Wewnętrzną instalację gazową - podłączenie kotła do istn. instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami .
Istniejąca instalacja gazowa doprowadzona jest do pomieszczenia kotłowni. Projekt obejmuje wykonanie
przyłącza gazowego do kotła.
7.1 Przewody gazowe
Przewody gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN -80/B 74219 o sprawdzonej szczelności, łączonych przez spawanie. Końce łączonych rur powinny mieć
gwint rurowy stożkowy zgodnie z P – 73/M – 02031.
7.2. Prowadzenie przewodów
Przewody gazowe należy prowadzić wzdłuż ścian pod stropem w odległości 2 cm od ścian,
umocowane na uchwytach rozmieszczonych w odległości 3,5 – 2,0 m. Przy przejściach przez
przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. tuleje powinny
wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody

Wszystkie przewody prowadzone są po

wierzchu ścian. Poziome odcinki instalacji z gazem powinny być usytuowane co najmniej
-

10cm powyżej przewodów elektrycznych

-

60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących

-

15 cm od poziomych przewodów wod-kan, ciepłej wody, umieszczając je nad tymi przewodami

-

20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od
nich oddalone co najmniej o 20 mm.
W czasie prac należy zwracać uwagę na szczelność połączeń, pionowość pionów
instalacyjnych i trwałość zamocowania rur.
7.3. Armatura i osprzęt gazowy
Przybory gazowe łączyć z instalacją za pomocą dwuzłączki. Przed przyborami gazowymi
należy zamontować kurki odcinające na wysokości nie niższej niż 70 cm od podłogi.
Kurki odcinające do gazu - zastosować zawory kulowe do gazu posiadające znak bezpieczeństwa „B”
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8. Aparatura kontrolno-pomiarowa
Wykona dostawca urządzeń, przy uwzględnieniu niniejszego projektu. Rozszerzenie zakresu automatyki w
uzgodnieniu z inwestorem.

9. Ochrona przeciwpożarowa
Przyjęto następujące założenia:
1. Klasyfikacja pożarowa:
- hala kotłów - pomieszczenie niezagrożone wybuchem
Pomieszczenia nie kwalifikują się do zagrożonych wybuchem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów (DURP nr 92 z 10.12.1992r)
2. Odporność pożarowa budynku i wydzielenia pożarowe
Budynek wykonany jest w „C” klasie odporności ogniowej
Wydzielenia pomieszczenia kotłowni dla „C” kasy odporności ogniowej
wg § 233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,. z dnia 15 czerwca
2002 r. poz. 690 , z póź. zm.)
kotłownia
-

ściany zewnętrzne - 60 min.

-

stropy - 60 min.

-

drzwi - 30 mim

3. Sprzęt przeciwpożarowy
- po jednej gaśnicy proszkowej 6 Px-6 w kotłowni
- po jednym kocu gaśniczym w kotłowni.
Sprzęt przeciwpożarowy umieścić w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz działanie źródeł ciepła.
10. Uwagi końcowe
Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznej kotłowni wykonać zgodnie z normatywem - " Warunki
techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" - 1995 r. oraz WTW i ORBM - cz.II
"Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych" z zachowaniem przepisów BHP i instrukcji montażu
poszczególnych urządzeń.
Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normą
przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. / par. 10 Prawo
Budowlane /
Instalacja kotłowni podlega odbiorowi przez UDT.
Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonawstwa uzgadniać z autorem niniejszego
opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

opracował :

............................

Sanok maj 2020r.
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IV. OBLICZENIA KOTŁOWNIA
Bilans ciepła
Qc.o. = 45 kW
(Zapotrzebowanie ciepła obliczono w pt. instalacji centralnego ogrzewania.)
Przy doborze kotłów pomija się zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.c.w. Praca kotła zostanie ustawiona w
priorytecie c.c.w.
Dobór kotłów
Wymagana moc kotłów
Q = 1.05 x 45 / 0,97 = 48,7 =~49 kW
Zapotrzebowanie paliwa
Zapotrzebowanie gazu
moc kotła 49 kW wspólczynnik konwersji 11,244 kWh/m

3

g = 49 /11,244 = 4,35 m3/h
roczne zapotrzebowanie gazu G = 4,35 x 2300 = 10005 m3/rok
godzinowe zapotrzebowanie gazu :

Obieg nr I –
Projektuje się wykorzystać istn. pompę obiegową
Obieg nr II –
Projektuje się wykorzystać istn. pompę obiegową
Obieg nr III – podgrzewanie centralnej ciepłej wody
Do przygotowania c.c.w. przyjęto pionowy pojemnościowy podgrzewacz wody U o poj. 200 l i wydajności stałej
0

3

: (90 C) - 710 l/h Moc cieplna Q = 31 kW przepływ G =2,2 m /h ciśnienie dyspozycyjne H= 20 kPa.
pojemność instalacji VV = 65,0 l
Dobór pomp – pompy istniejące do wykorzystania
obieg nr 1 pompa OMNIS 25-60/180 Qmax = 50l/min, H=6,0 m
obieg nr 2 LFP LESZNO typ 25POr60C Qmax=200l/min H=8,0 m
Obieg zasobnika c.c.w
wydajność pompy

3

G = 2,2 x 1,1 = 2,4 m /h

straty ciśnienia ∆P = 33 kPa
Zabezpieczenie kotłów i instalacji c.o.
Zabezpieczenie instalacji c.o. projektuje się zgodnie z PN-91/B- 02414 "Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi"
Zabezpieczenie kotła – znamionowa moc kotła Q = 49 kW
kocioł fabrycznie wyposażony w naczynie wzbiorcze systemu zamknietego i zawór bezpieczeństwa
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o.
Zabezpieczenia dokonano w oparciu o PN-91/B-02414,
"Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego"
pojemność użytkowa naczynia
Vu = 1.1 x V x ρ x ∆ν
V - pojemność instalacji = Vk + Vo = 0,348 m3
ρ = 998 kg/m3
∆ν = 0,0224 (dla tm=70 C)
0
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Vu = 1.1 x 0,348 x 998 x 0,0224
Vu = 8,55 dcm3
pojemność całkowita naczynia

pmax + 0,1
Vn = Vu x __________

pmax = 0,30 MPa

p = 0,10 MPa

pmax - p
Vn = 17,1 dcm3
Przyjęto naczynie wzbiorcze zamknięte przeponowe wielkość N 35
Rura wzbiorcza - RW
Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej

d = 0,7 x

Vu [mm] nie mniej niż 20 mm

d = 0,7 x 2,93 = 2 [mm]
Przyjęto rurę wzbiorczą d = 20 [mm]
Zabezpieczenie zasobników ciepłej wody
dobór zaworu bezpieczeństwa dokonano w oparciu o PN – 91/B – 02414

G / αc x

do = 30 x

p1 x ρ

gdzie :
G -masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa kg/s
G= 4.4 x 10

–4

xV

V – pojemność instalacji c.c.w. V = 200 + 30 = 230 l
αc – dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla cieczy,
p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji
ρ - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze
G= 4,4 x 230 / 10000 = 0,101 kg/s
p1 = 0,6 Mpa
ρ = 985 kG/m przy t=55
3

0

αc = 0,2 ( dla zaworu SYR typ 2115)

do = 30 x

0,101 / 0,2 x

0,6x985 = 3,5 mm

Przyjęto zawór SYR typ 2115 króciec wlotowy ½’”

( do = 12 mm > 3,5 mm )
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V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
TEMAT
ADRES BUDOWY:
NUMER EWID. DZIAŁKI:

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową dla potrzeb c.o.
i c.c.w. zlokalizowanej w istniejącym budynku przedszkola
Przedszkole w Uhercach Mineralnych
Uherce Mineralne 154A, dz. nr ewid. 423 gm. Olszanica

obr. ewid. 0006 Uherce Mineralne
jedn. ewid 182104_2 Olszanica
INWESTOR:
ADRES :

Gmina Olszanica
38-722 Olszanica 81

DATA OPRACOWANIA:

maj 2020r

Projektant:
Maciej Gil
ul. Chopina 20 38-500 Sanok
1. Zakres robót przedsięwzięcia budowlanego
-

Niniejsze przedsięwzięcie budowlane obejmuje przebudowę kotłowni węglowej na gazową
dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W chwili realizacji niniejszego projektu na dz. nr 423 w m. Uherce Mineralne będąca własnością inwestora
znajduje się :
-

budynek przedszkola
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi

Na terenie działki w chwili obecnej nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
Przy budowie kotłowni gazowej nie występują roboty budowlane stwarzające szczególne wysokie ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić przy robotach spawalniczych, prace te powinni
wykonywać pracownicy posiadający prawo ich wykonywania, przeszkoleni w zakresie norm i przepisów BHP
obowiązujących przy pracach spawalniczych
5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
-

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

-

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-

porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn
lub urządzeń.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać
wymagane kwalifikacje.
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
Kierownik budowy ( inwestor ) powinien przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania prac
budowlanych w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących na
budowie, z wskazaniem robót budowlanych stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub ich
sąsiedztwie.
Na terenie realizacji budowy kotłowni gazowej oraz w sąsiedztwie nie występują strefy szczególnego
zagrożenia zdrowia. Organizacja placu budowy winna zapewnić w każdej chwili dojazd na teren budowy
specjalistycznego sprzętu ratownictwa
( wozu straży pożarnej, karetki pogotowia) t.j. drogi dojazdowe na plac budowy muszą być zawsze przejezdne,
nie mogą być zastawione pojazdami, składowanymi materiałami budowlanymi.
Podstawa prawna opracowania:
-

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

-

art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn.zm.)

-

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

-

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
-

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

Sanok maj 2020r.

opracował: Maciej Gil ...........................
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