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Zgodnie z art. 20 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)
oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zostało dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Oraz , że
niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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II.OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego technologii kotłowni gazowej Zespole Szkół w Pawłowie przy ul. Tucholskiej 16.

1. Dane ogólne.
1.1. Podstawa opracowania.
− umowa z Inwestorem
− wizje lokalne dokonana w sierpniu 2017 roku
− inwentaryzacja dla potrzeb projektowych
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.
1332);
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690); tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 z 18.09.2015 r.
− Rozporządzanie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz.
836) .
− PN – B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej
mniejszej niż 1
− PN-B-02414:1999 –„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”
− Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PGNiG w dniu 04 września
2013
− inne obowiązujące normy oraz rozporządzenia
− katalogi urządzeń
1.2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt technologii kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół w Pawłowie przy ul. Tucholskiej 16.

1.3. Zakres opracowania.
Obecnie w Zespole Szkół pracuje kotłownia węglowa zlokalizowana w piwnicy.
Ze względu na znaczny stopień wyeksploatowania tej kotłowni inwestor podjął decyzję
o wybudowaniu nowej kotłowni gazowej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest
w pięciu elektrycznych podgrzewaczach.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554 z dnia 22
września 2015 r. § 6 ust.2 pkt 1 i § 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami art.20. 1. pkt. 1c) stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu jakim jest kotłownia gazowa mieści się w całości na działce na której posadowiony jest budynek.
Budynek nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytków ani nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka na której znajduje się budynek nie jest narażona na wpływ eksploatacji górniczej.
Projektowane obiekty i instalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe użyte w niniejszym projekcie służą wyłącznie do wskazania standardu i jakości wykonania poszczególnych produktów. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych o parametrach niegorszych niż użyte w
niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.

2.

Opis technologii kotłowni.

2.1. Technologia kotłowni.
Zaprojektowano kotłownię wodną systemu zamkniętego o parametrach czynnika
grzewczego 80/60 oC. Kotłownia będzie produkowała ciepło na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz na ciepłą wodę użytkową. Dla zapotrzebowania na ciepło dobrano
dwa kotły gazowe, kondensacyjne typ WGB 110H o następujących parametrach technicznych:
−
−
−
−
−
−

Moc nominalna przy parametrach 80/60 oC:
Maksymalne ciśnienie robocze:
Wartość emisji NOx
Średnia temperatura spalin:
Pojemność wodna kotła:
Waga kotła bez wody:

35-110 kW
3 bar
klasa NOx-5
76oC,
7,8 dm3,
84 kg,

oraz jeden kocioł kondensacyjny typ WGB 90H o mocy 90 kW przy parametrach wody
grzewczej 80/60 o następujących parametrach technicznych:
− Moc nominalna przy parametrach 80/60 oC: 19,4-87,7 kW
−
−
−
−
−

Maksymalne ciśnienie robocze:
Wartość emisji NOx
Średnia temperatura spalin:
Pojemność wodna kotła:
Waga kotła bez wody:

3 bar
klasa NOx-5
76oC,
7,8 dm3,
84 kg,
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Kotłownia zostanie zamontowana w dwóch pomieszczeniach starej kotłowni węglowej.
Kotły należy wyposażyć w automatykę, która oprócz standardowych funkcji pracy i
bezpieczeństwa umożliwiać będzie sterowanie kaskadą trzech kotłów. Czujniki zanurzeniowe i przylgowe należy montować zgodnie z rozmieszczeniem na schemacie.
Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na północnej ścianie budynku na wysokości około 3 m od podłoża, z dala od okien.
Z kotłowni wychodzić będą dwa obiegi zasilające wszystkie pomieszczenia na terenie
Zespołu Szkół. W celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z wody powrotnej zaprojektowano filtroodmulnik magnetyczny Dn 65 oraz filtry siatkowe. W celu odseparowania obiegów grzewczych od obiegu kotłów zaprojektowano sprzęgło hydrauliczne
typ SP65/150 Dn 65.
Instalacje w kotłowni należy prowadzić z odpowiednim spadkiem, aby zapewnić dobre
odpowietrzenie kotłów i pozostałych elementów instalacyjnych. Przewody w kotłowni
należy wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych łączonych przez spawanie.
Wpięcie do instalacji grzewczej należy wykonać według projektu instalacji centralnego
ogrzewania.
2.2. Zabezpieczenie instalacji, kotłów.
Instalację grzewczą zabezpieczono naczyniem przeponowym Reflex typ NG 140
oraz trzema zaworami bezpieczeństwa montowanymi fabrycznie w kotłach.
2.3. Przyłącze gazowe.
Instalację od zbiornika nadziemengo na gaz do głównego kurka gazowego prowadzić pod ziemią na głębokości 80 cm i wykonać z rur PE 50 łączonych poprzez zgrzewanie. Odcinek o długości 1,5 metra przed szafką gazową wykonać ze stali montując
złączkę PE-stal. Projektowane przyłącze gazowe należy prowadzić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Dla projektowanej sieci gazowej wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m. Oś strefy kontrolowanej pokrywa się z rzutem osi sieci.
Skrzynkę gazową należy zamontować na zachodniej ścianie budynku na wysokości co
najmniej 50 cm nad poziomem terenu. W skrzynce tej będzie zamontowany reduktor
wraz z głównym kurkiem gazowym. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy z
udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót przy zbliżeniu do tego uzbrojenia. Trasę przyłączy powinien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego.
Równolegle z wytyczeniem trasy gazociągu powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wytyczenie trasy winno odbywać się w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru. O terminie rozpoczęcia robót wykonawca powinien powiadomić zainteresowane strony.
Rurociągi w wykopie układać na głębokości przedstawionej na profilu. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm oraz przysypać piaskiem 20 cm ponad grzbiet rury. Nad rurą ułożyć taśmę żółtą taśmę lokalizacyjną z zatopioną wkładką
metalową. Rurociąg należy poddać próbie hydraulicznej na szczelność zgodnie z wy-
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tycznymi producenta rur. Po pozytywnych wynikach próby, zamontować zawory odcinające, rurociąg zasypać.

2.4. Wewnętrzna instalacja gazowa
Wewnętrzna instalacja gazowa prowadzona będzie od kotłów do szafki gazowej
zaprojektowanej na zaprojektowanej na północno wschodniej ścianie budynku. Instalacja w tym miejscu zostanie podłączona do projektowej instalacji i przyłącza gazowego
objętych osobnym opracowaniem. Trasa oraz średnice tej instalacji zostały pokazane
na rzutach i izometrii. W szafce tej znajdować się będzie główny kurek gazowy oraz
zawór szybkozamykający typ MSV 50, Dn 50. Wewnętrzną instalację gazową niskiego
ciśnienia należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z zasadami i wymogami obowiązującymi dla tego typu instalacji. Przewody instalacji gazowej należy
wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74221:1994, łączonych przez spawanie.
Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian. Przewody te
w stosunku do przewodów innych instalacji należy lokalizować w sposób zapewniający
bezpieczeństwo ich użytkownika, oraz możliwość wykonywania prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji powinny być usytuowane w odległości minimum 10 cm powyżej innych przewodów. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przewody instalacji gazowych prowadzone równolegle do ściany należy mocować do ścian, za pomocą typowych zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość pomiędzy zamocowaniami nie powinna być mniejsza niż 1,5 m jedynie dla dłuższych, prostych odcinków może być zwiększona do 3,0 m. Odcinek instalacji prowadzony pod
stropem należy posadowić na wieszakach przymocowanych do stropu. Przejścia przez
ściany konstrukcyjne i stropy należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, których
końce winny wystawać z każdej strony po 5 cm. Średnice rur osłonowych winny być
większe od zewnętrznych średnic rur przewodowych o 40 mm. Przestrzeń między rurą
osłonową, a przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym , niepowodującym
korozji rur. Przewody instalacji gazowej (po wykonaniu prób szczelności) należy zabezpieczyć antykorozyjnie, przez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a następnie
jednokrotne pokrycie ich farba podkładową i nawierzchniową w kolorze żółtym. Próbę
szczelności wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) . Główną
próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadzić przed jej przekazaniem do eksploatacji. Należy ją przeprowadzić przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia próby ciśnieniowej powinien
spełniać wymagania klasy 06 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,16 MPa. Próbę ciśnieniową przeprowadzić powietrzem
o ciśnieniu 0,1 MPa i można ją uznać za pozytywną, jeżeli w ciągu 30 minut od ustabili-

12

zowania się ciśnienia czynnika nie nastąpi jego spadek. Z przeprowadzenia próby należy spisać protokół podpisany przez właściciela budynku i wykonawcy.
2.5. Instalacja kanalizacyjna
W pomieszczeniu kotłowni nie wolno instalować studzienek ani wpustów ściekowych.
2.6. Instalacja uzdatniania wody
Według PN-93/C-04607 tabl. 1 kol. 3 twardość ogólna wody do napełnienia i uzupełniania nie powinna przekroczyć 4 mval/l, a straty wody w układzie nie powinny być
większe niż 5% pojemności układu rocznie (p-kt 6.2 PN-93/C-04607).
Mając na uwadze powyższe wymagania dobrano zmiękczacz wody kotłowej firmy
ARMAR typ AZ/06 Combo o wydajności 0,6 m3/h.
2.7. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja
Do odprowadzenia spalin przewidziano komin dwuścienne z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy DN 225. Kanał spalinowy należy wprowadzić ponad dach po
ścianie zewnętrznej zgodnie z rysunkami. W kanałach spalinowych powinny znajdować
się otwór wyczystny oraz króciec do pomiaru spalin.
Wentylacja kotłowni:
Nawiew:
Przewidziano kanał nawiewny o wymiarach 400x400 mm wyprowadzony na zewnątrz pomieszczenia kotłowni.
Wywiew:
Do wywiewu przewidziano kanał stalowy okrągły o średnicy 250 mm, umieszczony
na ścianie zewnętrznej.
2.8. Przewody i izolacja rurociągów instalacji grzewczych
Przewody należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych, gładkich, łączonych
przez spawanie, przeznaczonych dla ciepłownictwa wg PN-115/H-74219. Wszystkie
powierzchnie zewnętrzne rurociągów stalowych nieocynkowanych oczyścić do II stopnia czystości wg PN-63/H-046607 i dwukrotnie pokryć farbą podkładową. Izolację termiczną wykonać elementami izolacyjnymi z płaszczem z folii aluminiowej lub równorzędnej. Grubości izolacji należy przyjmować według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 926).
2.9. Wytyczne do instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania
Należy:
- wykonać szafę sterowniczą kotłów
- doprowadzić energię elektryczną do kotłów, pomp, regulatorów i zaworów mieszających
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- zapewnić oświetlenie kotłowni oraz wykonać gniazdo wtykowe,
- na zewnątrz kotłowni wykonać główny wyłącznik obwodów obsługujących kotłownię
- wykonać instalację uziemiająca,
- wykonać instalację połączeń uziemiających wewnętrzną instalację gazową
- po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać wszystkie niezbędne pomiary,
2.10. Wytyczne do ochrony p-poż.
Pomieszczenie kotłowni należy zabezpieczyć odpowiednio dla tej klasy odporności
ogniowej. Należy zapewnić:
− wydzielenie pożarowe kotłowni: odporność ogniową ścian EI 60 i stropu REI 60
− drzwi wewnętrzne do kotłowni o odporności ogniowej EI 30 otwierane na zewnątrz kotłowni,
− wszelkie przepusty instalacyjne należy zabezpieczyć masą ognioodporną w klasie EI60,
− kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową 4 kg w bezpośrednim sąsiedztwie
drzwi.
Dla zbiornika podziemnego na gaz płynny wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem 2
w promieniu 1,5 m wokół wszystkich króćców zbiornika.
2.11. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji istniejącego budynku kotłowni
− Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej oraz po odbytych wizjach lokalnych stwierdzono, że istniejący obiekty budowlany jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcje nie wykazują widocznych odkształceń oraz korozji, natomiast elementy żelbetowe oraz murowe nie mają w większości przypadków widocznych spękań oraz ubytków.
− Istniejący obiekt spełnia obowiązujące warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
− Stwierdzono, że stan techniczny istniejącego obiektu pozwala na rozbudowę w
zakresie objętym niniejszym projektem budowlanym.
Wytyczne budowlane
Należy wykonać lub zamontować:
− otynkowanie ścian kotłowni oraz pomalować je farbą odporną na ścieranie i wilgoć
− otynkowanie sufitu kotłowni oraz pomalować go farbą odporną na wilgoć
− wykonać otwory na kominy oraz na kanały nawiewny i wywiewny,
− wykonać ściankę działową o odporności ogniowej EI60
− wykonać otwór w istniejącej ściance działowej
− zamontować drzwi w istniejącym otworze okiennym
Wszystkie prace wyburzeniowe oraz poprzedzające je prace przygotowawcze,
należy bezwzględnie wykonywać pod kierunkiem i w obecności uprawnionego
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kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub projektanta konstrukcji
budowlanych.

5. Uwagi końcowe.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Po zakończeniu robót instalacyjnych w obrębie kotłowni instalacje należy poddać próbom szczelności. Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych COBRTI Instal:
− Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
− Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych
Montaż urządzeń: kotłów, wymienników, pomp, itp. należy przeprowadzać po zapoznaniu się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora.
Dopuszcza się odstępstwa dla umiejscowienia urządzeń i prowadzenia instalacji:
- od niezwymiarowanych odległości - 10cm,
- od zwymiarowanych odległości - po uzgodnieniu z projektantem
Rozmieszczenie pomp, armatury oraz pozostałych urządzeń nienaniesionych na rzutach, a przedstawionych na schemacie powinno zapewnić możliwość obsługi i serwisowania.
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IV. OBLICZENIA.
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepła.
Zapotrzebowanie ciepła dla budynku przedszkola przyjęto na podstawie wykonanego
bilansu cieplnego. Zapotrzebowanie to wynosi 245 kW.
Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
- ilość dzieci
150
- ilość personelu
30
Średnie dobowe zapotrzebowanie na cwu:
Gdsr = 150 x 28 + 30 x15 = 4650 dm3 / d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na cwu:
4650
= 465dm3 / h
10
Średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła na cwu:
Gdsrh =

Qsr = 465 x1,163x50 = 27040W
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepła na cwu:
G max = 465 x3 = 1395dm3 / h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepła na cwu:

Q max = 1395x1,163 x50 = 81119W

2. Dobór kotła.
Q całk= Q co + Q cwu =245 + 27= 272 kW
Do podanego powyżej zapotrzebowania ciepła dobrano trzy kotły gazowe:
Dwie jednostki typ WGBHr 110R o mocy 110 kW każdy przy parametrach wody grzewczej 80/60

−
−
−
−

Moc nominalna przy parametrach 80/60 oC:
Maksymalne ciśnienie robocze:
Wartość emisji NOx
Średnia temperatura spalin:

35-110 kW
3 bar
klasa NOx-5
76oC,
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7,8 dm3,
84 kg,

− Pojemność wodna kotła:
− Waga kotła bez wody:

oraz jeden kocioł kondensacyjny typ WGB 90H o mocy 90 kW przy parametrach wody
grzewczej 80/60 o następujących parametrach technicznych:
− Moc nominalna przy parametrach 80/60 oC: 19,4-87,7 kW

−
−
−
−
−

Maksymalne ciśnienie robocze:
Wartość emisji NOx
Średnia temperatura spalin:
Pojemność wodna kotła:
Waga kotła bez wody:

3 bar
klasa NOx-5
76oC,
7,8 dm3,
84 kg,

3. Obliczenie chwilowego poboru gazu.
MP =

QC
× 3600
η × HU

Mp - chwilowy pobór gazu przez palnik; [kg/h]
Q - moc kotłów:
272 kW
η - sprawność kotła:
97 %
Hu - wartość opałowa gazu (dolna):
46 000 kJ/Nm3

MP =

272
⋅ 3600 = 23,2m 3 / h
0,97 ⋅ 46000

4. Dobór pomp.
Pompa dla obiegu głównego c.o.:

Przepływ objętościowy:
Q = 11,3 m3/ h
Wysokość podnoszenia
H = 5,3 m H2O
Dla wyżej obliczonych parametrów dobrano pompę LFP 40Poe120A/B MEGA o
mocy silnika 300 W, 1x240 V.
Pompa dla obiegu c.o. „dom kultury”:

Przepływ objętościowy:
Q = 0,66 m3/ h
Wysokość podnoszenia
H = 5,0m H2O
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Dla wyżej obliczonych parametrów dobrano pompę LFP 25Poe60C MEGA o
mocy silnika 45 W, 1x240 V.

Pompa ładująca zasobnik c.w.u.:

Przepływ objętościowy:
Q = 1,19 m3/ h
Wysokość podnoszenia
H = 3,0 m H2O
Dla wyżej obliczonych parametrów dobrano pompę LFP Sprinta 25-80 o mocy
silnika 45 W, 1x240 V.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.:

Przepływ objętościowy:
Q = 0,67 m3/ h
Wysokość podnoszenia
H = 3,0 m H2O
Dla wyżej obliczonych parametrów dobrano pompę LFP 25PWr80C o mocy silnika 165 W, 1x240 V.

5. Dobór sprzęgła hydraulicznego.
V =

3
3600 × Q
3600 ⋅ 245
=
= 10,5 m
h
ρ × C p × ∆t 1000 ⋅ 4,19 ⋅ 20

Dobrano sprzęgło hydrauliczne typu SP65/150 firmy TERMEN o przepływie nominalnym
20,0m3/h. Średnica króćców wlotowych i wylotowych DN65, ciśnienie nominalne 0,6 MPa.

6. Dobór stacji uzdatniania wody.
Całkowita objętość wody w instalacji: V = 1900 dm3
Przyjęto: czas napełniania instalacji: t = 5h
G=

V 1,9
m3
=
= 0,38
t
5
h

Dobrano pojedyncze urządzenie do zmiękczania wody sterowane przepływem
AZ/06 Combo firmy ARMAR, o przepływie nominalnym Gn = 0,3-0,6 m3/h.
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7. Dobór zabezpieczenia kotłowni.
Dobór naczynia przeponowego:

Przy Q =272 kW pojemność wodna zładu wynosi 1,7 m3.
Wymagana pojemność użytkowa naczynia przeponowego:
Vu = V × ρ × Δ ν
gdzie:
V = 1,7 m3 – pojemność instalacji,
ρ= 999,7 kg/m3 – gęstość wody w temperaturze 10 0C,
Δ ν = 0,0356 dm3/kg – współczynnik uwzględniający rozszerzanie się wody przy
ogrzewaniu,
Stąd pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
Vu = 1,7 × 999,7 × 0,0356 = 60,5 dm3
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym wynosi:
p = pst + 0,2 = 1,0 + 0,2 = 1,2 bar
gdzie:
pst = 1,0 bar - ciśnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie króćca przyłączeniowego rury wzbiorczej do naczynia.
Wymagana pojemność całkowita naczynia przeponowego:

Vn = Vu

p max + 1
3 +1
= 60,5 ×
= 134,4 dm 3
p max − p
3 − 1,2

pmax = 3 bar – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w instalacji,
Dobrano naczynie przeponowe typ Reflex S 140, maksymalne ciśnienie robocze naczynia 3,0 bar.

8. Wentylacja kotłowni.
Określenie przekrojów kanałów nawiewnego oraz wywiewnego przeprowadzono
wg. wymogów określonych w PN-87 B-02411 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa stałe”.

•

Kanał nawiewny
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powinien mieć przekrój o powierzchni co najmniej 5 cm 2 na każdy kilowat mocy
nominalnej kotłowni:
Fn = 272 x 0,0005 =0,136 m2
Do nawiewu powietrza do kotłowni zaprojektowano kanał nawiewny o wymiarach
0,4 x 0,4 i powierzchni 0,16 m2 .

•

Kanał wywiewny

Fw ≥ 0,5 Fk, jednak nie mniej niż 200 cm2
Fw ≥ 0,5 x 0,16 m2 = 0,08 m2
Do wywiewu powietrza z kotłowni zaprojektowano kanał wywiewny o średnicy Dn
250 o powierzchni 0,07 m2 , zamontowany obok komina.

Kubatura kotłowni.
Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) maksymalne obciążenie cieplne kotłowni gazowej
powinno wynosić 4650 W /m3.
Minimalna kubatura kotłowni: 272 000 W/4650 = 58,5 m3
Rzeczywista kubatura kotłowni:
61,94 m3
, czyli warunek jest spełniony.

9. Wymagana powierzchnia okien w kotłowni.
Według PN – B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości
względnej mniejszej niż 1” wymagana powierzchnia otworów okiennych nie powinna
być mniejsza niż 1:15 powierzchni podłogi kotłowni. Minimalna powierzchnia otworu
okiennego w projektowanej kotłowni wynosi:
19,6 m2/15 = 1,3 m2
Powierzchnia okien wynosi 1,89 m2, czyli warunek jest spełniony.
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V.WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY

L.p.
1
2
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Kocioł gazowy kondensacyjny WGB 110H na gaz
LPG
Kocioł gazowy kondensacyjny typ WGB 90 H na gaz
LPG
Regulator kaskadowy
Regulator stref grzewczych

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury
Naczynie przeponowe typ Reflex NG 140
7.
,maksymalne ciśnienie robocze naczynia 3,0 bar
8 Sprzęgło hydrauliczne SP65/150 Dn 65
9 Filtroodmulnik magnetyczny FOM 65
Pompa LFP 40Poe120A/B MEGA o mocy silnika 300
10
W, 1x240 V.
Pompa LFP 25Poe60C MEGA o mocy silnika 45 W,
11 1x240 V.
Pompa LFP Sprinta 25-80 o mocy silnika 45 W,
12 1x240 V.
Pompa LFP 25PWr80C o mocy silnika 165 W, 1x240
V.
14 Wymiennik cwu z wężownicą spiralną SGW(S) 720
13

15 Zmiękczacz AZ/06 Combo
16

Naczynie przeponowe typ Refix DT 60 ,maksymalne
ciśnienie robocze naczynia 10,0 bar

Ilość

Producent lub dystrybutor

2

Brotje

1

Brotje

1
1
1
3

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

1

Husty

1
1

Termen s.a.
j.w.
LFP sp. z o.o. Leszno
ul. Fabryczna 15

1
1

LFP sp. z o.o. Leszno
ul. Fabryczna 15

1

LFP sp. z o.o. Leszno
ul. Fabryczna 15

1
1
1
1

17 Zawór kulowy odcinający Dn 65

7

18
19
20
21
22

6
9
5
4
2

Zawór kulowy odcinający Dn 32
Zawór kulowy odcinający Dn 25
Zawór kulowy odcinający Dn 20
Zawór kulowy odcinający Dn 15
Zawór antyskażeniowy typ EA 251 Dn 25

23 Zawór zwrotny Dn 65

1

24 Zawór zwrotny Dn 32

3

LFP sp. z o.o. Leszno
ul. Fabryczna 15
Galmet sp. z o.o.
„Armar”, Wrocław
ul. Przemkowska 17
Husty
Hurtownie instalacyjne
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Socla
Hurtownie instalacyjne
j.w.
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25
26
27
28
29
30

Zawór zwrotny Dn 25
Zawór zwrotny Dn 20
Filtr siatkowy Dn 65
Filtr siatkowy Dn 32
Filtr siatkowy Dn 25
Filtr siatkowy Dn 20
Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 Dn
31
25, po=6 bar
32 Neutralizator skroplin
Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa
Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycz34
nym, 0-0,6 MPa
Termometr rtęciowy prosty w oprawie stalowej, za35
kres pomiarowy 0-100°C, R50, ½”
36 Odpowietrzniki automatyczne
33

2
2
1
3
1
1

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

2

Husty

1

Hurtownie instalacyjne

11

j.w.

2

j.w.

2
6

j.w.

37 Centralka detekcji gazu typ EcoALPA P-17

1

38 Zawór szybkozamykający typ MSV 50, Dn 50
39 Czujnik gazu ALPA Eco DET
40 Sygnalizator akustyczno optyczny ALPA SZOA

1
1
1

41 Kurek gazowy Dn 25

3

42 Filtr do gazu Dn 25
43 Zawór do gazu Dn 50
Zawór regulacyjny HRB 50 Kvs=40,0 m3/h z siłowni44
kiem AMB 162
Zawór regulacyjny HRB 15 Kvs=1,63 m3/h z siłowni45
kiem AMB 162

3
1

j.w.
Gazopomiar ul. Sopokojna 3 Gliwice
j.w.
j.w.
j.w.
Hurtownie instalacyjne
j.w.
j.w

1

Danfoss

1

j.w

46 Reduktor II stopnia do gazu płynnego

1

Hurtownie instalacyjne
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VI. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Obiekt:

Zespół Szkół

Adres:

89-620 Pawłowo ul. Tucholska 16
Dz. nr 104/2; 105/4; 106/2

Inwestor :

Gmina Chojnice, 89-600 Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

Temat:

Kotłownia gazowa

Autor opracowania: mgr inż. Cezary Konwa

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporządzanie planu BIOZ dla prac
objętych niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.

1.Zakres robót oraz kolejność ich realizacji:
−
−
−
−
−
−

prace demontażowe
prace budowlane
prace instalacyjne
próby szczelności
izolacje
rozruch i regulacje

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Zespół Szkół, 89-620 Pawłowo ul. Tucholska 16.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
a)
b)
c)
d)

rozdzielnie elektryczne ,
stanowisko betoniarki , podajnika materiałów sypkich ,
zaparkowane samochody ,
manewrujące samochody dostawcze
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4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji.
a) porażenie prądem elektrycznym :
− ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
− miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka , podajnik
do betonu , kable przesyłające energię elektryczną ,
− zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie ,
b) skaleczenia :
− ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
− miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali , stal zbrojeniowa
− zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie ,
c) uderzenie i przygniecenie :
− ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
− prawdopodobieństwo - niewielkie ,
− miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych , przy
− transporcie ręcznym , przy składowaniu materiałów ,
− zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
d) poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek :
− ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
− miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
− zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

5. Instruktaż pracowników.
Przed przystąpieniem do budowy należy przeszkolić na stanowisku wszystkich
pracowników zakresie przepisów BHP.

6. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót.
− Odpowiednia organizacja prac
− Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)
− Prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników i kierownictwo nadzoru
− Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi
− Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników
− Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty
i aprobaty techniczne
− Odpowiednio wyposażony punkt ppoż.
− Gaśnica w pomieszczeniach kotłowni
− Punkt sanitarny w pomieszczeniu kotłowni ,
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− Wyznaczone drogi ewakuacyjne ,
− Wyznaczone punkty poboru wody ,
− Gazy techniczne ( tlen, acetylen) należy składować podczas budowy na zewnątrz
budynku i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych.
− Na trenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi oraz telefonem kierownika budowy.
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Kanał nawiewny 400x400
umieszczony tuż nad
posadzką

Kanał spalinowy Dn 225

43

38
46

Kanał wywiewny Dn 250
wylot pod sufitem

do zbiornika na gaz płynny

9x20x25

1

2

1

14

Ściana EI60

Otwór do zamurowania

Otwór w istniejącej ścianie 0,9 x 2,0

Otwór drzwiowy wykonać na miejscu
istniejącego okna o wymiarze
115x165, EI30

37

Dn 50

1

42
41

1

18

42
41
Dn 32
33

3

24
28
18

Dn 65

19

Dn 65

34

15

31

17

17

19

8

4

17

33

17
27
10

9

24
33
33

17

17

Dn 65

Dn 65
19

Dn 25

doprowadzenie wody

33

17

19

44

21

Dn 65
Dn 65
22
17

21 21 21

22

24
35

20
26
11

20

30

45
Dn 20

39

24
28
18

Dn 40
Dn 40
7

Dn 25

25

Dn 25

18

19

Dn 32

24
28
18
Dn 25

42
41
Dn 32

2

18
Dn 25

5

40

38

32

Dn 32

Dn 32

Dn 32

24
33
33

Dn 25

20

Dn 20

24
35

19

33

33

11 12

Dn 25

19

25

14

16
34

31
19
22

20 26

13

13

Dn 25
19

20

Dn 20

19

Dn 25

doprowadzenie wody

Legenda:

Zasilanie wody grzewczej

Woda zimna

Powrót wody grzewczej

Ciepła woda użytkowa

Cyrkulacja

Gaz

Kable sterownicze układ automatycznej regulacji

Kondensat

Kanał spalinowy Dn 225

Kanał nawiewny 400x400
umieszczony tuż nad
posadzką

Kanał wywiewny Dn 250
wylot pod sufitem

