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Inwestor:
Obiekt:
Temat:

Projekt Wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej
Powiat Pozna ski, 60-509 Pozna ul. Jackowskiego 18
Zespół Szkół w Kórniku, ul. Pozna ska 2; kategoria IX
Przebudowa kotłowni gazowej

A. Cz. opisowa
1.0.Dane ogólne
Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy instalacji wewn trznej gazu
zwi zanej z modernizacj istniej cej kotłowni gazowej.
Podstawy opracowania:
- umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych
- „ Ekspertyza techniczna kotłowni wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i ocen
efektywno ci energetycznej kotła” opracowanie Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak
06.2016 r
- mapa zasadnicza
- ustalenia i informacje uzyskanie w trakcie wizji lokalnej
- istniej ce podkłady architektoniczno-budowlane
- obowi zuj ce przepisy i normatywy.
2.0. Stan istniej cy
ródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody u ytkowej dla
budynków Zespołu Szkół w Kórniku jest istniej ca kotłownia gazowa zasilana gazem ziemnym
wysokometanowym klasy E wg PN-C-04750:2011. Dostawa paliwa gazowego odbywa si na
odstawie
bezterminowej
umowy
kompleksowego
dostarczania
paliwa
gazowego
nr BO.1013/71685/2011 z dnia 28.11.2011 zawartej z WOOG-Gazownia Pozna ska. W kotłowni
zamontowane s dwa kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi typ Junkers KN o mocy 72 kW
ka dy.
Kotłownia produkuje czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody dla
- Budynku A (administracja, sale lekcyjne, szatnie, biblioteka)
- Budynku B (sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym – 2 natryski)
- Budynku C (sala lekcyjna z portierni i w złami sanitarnymi)
Ciepła woda u ytkowa dostarczana jest do odbiorników w budynkach za pomoc centralnej instalacji
CWU i cyrkulacji.
Stan techniczny istniej cych kotłów jest niezadawalaj cy o czym wiadcz liczne protokoły z napraw
serwisowych (w tym z 11.10 2016 roku stwierdzaj cy uszkodzenie panelu steruj cego kotła).
3.0. Projektowane rozwi zanie
Uwzgl dniaj c stan techniczny urz dze oraz zalecenia, zawarte w ekspertyzie technicznej,
zdecydowano si przeprowadzi przebudow istniej cej kotłowni, polegaj c na zastosowaniu
wysokosprawnych kotłów kondensacyjnych i pomp obiegowych z płynn regulacj wydajno ci.
Ka dy obieg grzewczy b dzie wyposa ony w układ podmieszania, co umo liwi sterowanie prac
instalacji w poszczególnych obiektach indywidualnie zgodnie z programem tygodniowo-dobowym.
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania przyj to z uwzgl dnieniem danych
technicznych istniej cych budynków oraz przeprowadzonej termomodernizacji i remontu kapitalnego
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budynku głównego („A”). W poni szej tabeli zestawiono zapotrzebowania ciepła dla potrzeb
centralnego ogrzewania.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
Kubatura,
Qco, kW
Lp
2
3
u ytkowa, m
m
1 Budynek A
910,3
4270,0
72,59
2 Budynek B (sala gimnastyczna)
186,6
1092
27,30
3 Budynek C ( wietlica)
125,3
773
17,01
Razem, kW
116,90
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody obliczono w oparciu o zalecenia dla
sal sportowych.
Dane wyj ciowe:
- m - zu ycie wody na osob
8 litrów/min
- t - czas korzystania z natrysku
4 min
25 osób
- n - ilo osób jednorazowo
- temperatura na odbiorze CWU
40oC
- czas podgrzewu
2 godziny
- temperatura ładowania podgrzewacza
60oC
Wymagana ilo ciepłej wody u ytkowej o temperaturze 40oC:
G = t x m x n = 4 x 8 x 25 = 800 l
Wymagana moc podgrzewu:
800 × (60 − 10)
= 23,2kW
Q=
860 x 2
Projektuje si modernizacj kotłowni wykona w oparciu o dwa kotły wisz ce gazowe
kondensacyjne. Dane techniczne projektowanych kotłów:
- znamionowa wydajno dla parametrów 80/60oC
16,5 – 68,1 kW
106 %
- standardowa sprawno dla parametrów 75/60oC
Kotły b d pracowa w układzie kaskadowym ze sterowaniem „pogodowym” w funkcji temperatury
zewn trznej.
Ciepła woda u ytkowa b dzie przygotowywana w pojemno ciowym podgrzewaczu o nast puj cych
danych technicznych:
- pojemno nominalna
385 l
o
- moc ci gła dla temp. wody grzewczej 80 C
57 kW
o
1404 l/h
- wydajno ci gła przy podgrzewie do 10-45 C
- dopuszczalne ci nienie robocze (woda grzewcza/u ytkowa)
10 bar
110oC/950C
- dopuszczalna temperatura robocza (woda grzewcza/u ytkowa)
- waga
101 kg
- gabaryty:
1620 mm
wysoko
rednica (z izolacj )
∅ 700 mm
Istniej ca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkni tym zgodnie z PN-99/B02414. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem ci nienia - za pomoc zaworu bezpiecze stwa
SYR typ 1915. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem obj to ci wody - za pomoc naczynia
przeponowego o pojemno ci całkowitej 140 l typ NG.
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Zabezpieczenie podgrzewacza CWU zgodnie z PN-76/B-02440 przed wzrostem ci nienia - za
pomoc zaworu bezpiecze stwa typ 2115 SYR. Zabezpieczenie przed wzrostem obj to ci wody - za
pomoc naczynia przeponowego typ DD.
Woda w zładzie c.o. winna odpowiada wymogom PN-93/C-04607. Doprowadzenie wody zimnej do
uzupełnienia zładu z istniej cej instalacji wodoci gowej poprzez projektowany zmi kczacz.
Popłuczyny ze stacji uzdatniania odprowadzi bezpo rednio do studni odwadniaj cej. Do kontroli
ilo ci wody uzupełniaj cej zamontowa wodomierz skrzydełkowy o wydajno ci nominalnej
G = 1,5 m3/h.

4.0. Warunki techniczne pomieszczenia
Kotłownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku z wej ciem
bezpo rednio z posesji. Posiada dwa otwierane okna.
Wentylacja kotłowni - grawitacyjna. Nawiew kanałem Z-owym nad posadzk pomieszczenia.
Wywiew – dwoma istniej cymi kanałami murowanymi nad dach budynku.
Odprowadzenie spalin - poprzez
indywidualny dla ka dego kotła komin typu TURBO
koncentryczny spalinowo-powietrzny ø110/160 i spalinowy jedno cienny ø110. Kominy wykona
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1443:2005 „Kominy Wymagania ogólne”. Pobór powietrza do
spalania z zewn trz pomieszczenia kotłowni poprzez szacht kominowy.
W pomieszczeniu kotłowni znajduje si istniej ca studzienka odwadniaj ca oraz punkt poboru wody.
4.1.Ochrona p.po .:
Instalacja wewn trzna gazu wyposa ona została w Aktywny System Bezpiecze stwa Gazu z
zaworem odcinaj cym typ ZB-65k/12V DC zamontowanym w szafce na elewacji budynku za
licznikiem gazowy. Pomiar st enia gazu w kotłowni wykonano za pomoc detektora gazu DK12.Z (czas u ytkowania zgodnie z DT urz dzenia – 2031r). W ramach prac modernizacyjnych
nale y wyprowadzi sygnalizacj optyczn nad drzwi kotłowni.
-Pomieszczenie kotłowni wyposa y w niezb dny sprz t ga niczy (ga nica proszkowa 6 kg oraz
ko ga niczy), sprz t umie ci w miejscu nie nara onym na uszkodzenie mechaniczne i
oznakowa miejsce usytuowania zgodnie z PN;
- Przej cia przewodów przez ciany kotłowni stanowi ce wydzielenia po arowe zabezpieczy
p.po odpowiednio do rodzaju przewodu.
5.0. Dobór materiału oraz warunki wykonania i monta u
Zakres prac obj ty opracowaniem wymaga przeprowadzenia prac demonta owych,
monta owych oraz naprawczych. Stan istniej cej instalacji sanitarnej i elektryczne oraz elementy
budowlane obiektu oceniono w oparciu o wizj lokalna oraz informacje przekazane przez
u ytkownika. Dlatego przed przyst pieniem do ka dego etapu prac remontowych nale y sprawdzi
stan istniej cych instalacji i wszelkie w tpliwo ci zgłosi Zamawiaj cemu.
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania i CWU
- Przewody CO wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur
instalacyjnych rednich PN-74/N-74200 ł czonych poprzez spawanie.
- Przewody wody u ytkowej – stosowa rury miedziane lutowane lub rury stabilizowane z tworzywa
ł czone za pomoc zgrzewania
- Armatura i osprz t - wg schematu monta owego. Poł czenia przewodów z armatur wykona w
sposób, wynikaj cy z typu armatury. Poł czenia mufowe uszczelni za pomoc ta my teflonowej,
poł czenia kołnierzowe za pomoc uszczelek.
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- Izolację ciepłochronną przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421/2000 jako rozbieralną z
prefabrykowanych otulin. Stosować materiały izolacyjne posiadające odpowiednie aprobaty
techniczne, dopuszczenia i atesty. Prace izolacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi
przez producenta izolacji. Grubość izolacji - zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt. 1.5. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami:
Przewody grzewcze zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC system PUR
o grubości:
- 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm
- 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm
- równej średnicy wewnętrznej rury dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm.
Przewody wody ciepłej zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 13 mm.
Na przewodach wody zimnej zastosować izolację przeciwroszeniową o gr. min 6 mm.
5.2. Instalacja gazowa
- Przewody instalacji gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 oraz PNEN 10208-1 łączonych poprzez spawanie.
Przybory gazowe podłączyć do instalacji za pomocą łączników na sztywno, uszczelniając jak
przewody gazowe. Przed odbiornikiem gazu zastosować zawór sferyczny do gazu posiadający atest
ze znakiem bezpieczeństwa „B”. W celu usunięcia zanieczyszczeń, po wykonaniu instalacji należy ją
przedmuchać sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju lub czystym (obojętnym) gazem.
Średnice rur podano na rozwinięciu instalacji gazowej.
Przewody gazowe prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,4% w kierunku punktu pomiarowego
w odległości nie mniejszej niż:
• 2 cm od powierzchni tynków
• 60 cm od iskrzących urządzeń elektrycznych,
• 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej,
umieszczając je nad tymi puszkami.
Wszystkie materiały i wyroby służące do budowy instalacji gazowej powinny posiadać
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. Przejścia przez przegrody budowlane, nie
stanowiące przegród wydzielenia pożarowego należy wykonywać w rurze prowadzącej (tulei)
uzupełnionej odpowiednim szczeliwem (kit elastyczny).
Próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadza Wykonawca posiadający stosowne
uprawnienia, w obecności Inwestora zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.08.1999 r. poz.
836 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Ciśnienie czynnika
próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa w
czasie 30 minut.
Całość robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej oraz podłączeniem
urządzeń gazowych do instalacji należy prowadzić w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy
i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Wewnętrzna instalacja gazowa podlega konserwacji, którą winien wykonać Odbiorca gazu.
5.3. Badania i próby

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy
przeprowadzić badania polegające na kontroli pracy poszczególnych zespołów:
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- płukanie obiegu wodnego zładu c.o. w układzie otwartym;
- badania szczelno ci wod zimna zamontowanych urz dze na ci nienie 1,5 roboczego;
- sprawdzenie działania układu sterowania;
Po usuni ciu zauwa onych usterek nale y przeprowadzi ruch próbny kotłowni „na gor co” z
udziałem przyszłego u ytkownika w ci gu 72 h.

6.0. Wytyczne bran owe
6.1. Wytyczne instalacyjne
- zdemontowa istniej ce urz dzenia, armatur i przewody; przewody grzewcze uprzednio opisa .
- zdemontowa istniej ce wkłady kominowe
- wykona prace monta owe zgodnie z opracowan dokumentacj
- po zako czeniu prac monta owych i uruchomieniu kotłowni wyczy ci wszystkie filtry siatkowe i
filtroodmulnik
6.2.Wytyczne elektryczne
- wykona zasilanie odbiorników z istniej cej rozdzielnicy z wykorzystaniem istniej cych
obwodów zasilania po uprzednim sprawdzeniu prawidłowo ci działania instalacji i
dostosowaniu jej do aktualnych wymogów;
- zamontowa awaryjny wył cznik pr du przy drzwiach wej ciowych do kotłowni na zewn trz
budynku;
- wykona o wietlenie kotłowni w klasie IP-65 z zastosowaniem opraw OPK-256 2x58W
szt. 2 montowanych do sufitu .
- wykona podł czenie stacji uzdatniania wody z gniazda hermetycznego natynkowego 230V
- wykona sygnalizacje optyczn awarii pracy kotłowni wyprowadzon na zewn trz budynku
przewodem YTKSY 1x0,5mm2
- monta paneli steruj cych, czujników oraz okablowanie i podł czenie urz dze winno by
wykonane przez firm autoryzowan przez producenta kotłów zgodnie z zał czonym
schematem i DTR poszczególnych urz dze ;
- wykona uziemienie wszystkich przewodów i urz dze stalowych w pomieszczeniu kotłowni
do istniej cego obwodu uziemiaj cego po jego sprawdzeniu i potwierdzeniu prawidłowo ci
działania wła ciwymi badaniami;
- komin podł czy do istniej cej instalacji odgromowej
Zestawienie mocy elektrycznej
Lp
Wyszczególnienie
1 Kocioł
2 Pompa obiegowa kotła
4 Pompa obiegowa CO - bud. A
5 Pompa obiegowa CO – bud. B
6 Pompa obiegowa CO - bud.C
7 Pompa ładuj ca zasobnik
8 Pompa cyrkulacyjna
Razem, kW

Jedn.
kpl
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

ilo
1
2
1
1
1
1
1

Moc, kW
0,11
0,051
0,14
0,034
0,034
0,124
0,045

Moc całk.
kW
0,22
0,102
0,14
0,034
0,034
0,124
0,045
0,699

6.3.Wytyczne budowlane:
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-

wykona roboty budowlane polegaj ce na naprawie uszkodzonych cian oraz malowaniu
całego pomieszczenia kotłowni

7.0. Uwagi ogólne
Cało robót wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bran owymi i BHP.
Roboty instalacyjno-monta owe wykona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa 2003 r.
Przy wykonaniu robót korzysta z materiałów i urz dze posiadaj cych dopuszczenie do
stosowania na rynku polskim.
Dopuszcza si zmiany w stosunku do opracowanej dokumentacji w zakresie art. 36 a ust. 5
pkt. 4 i 5 „Prawo Budowlane” o ile nie spowoduj one naruszenia obowi zuj cych przepisów oraz
zasad wiedzy technicznej.
Wszystkie nazwy własne materiałów wymienione w niniejszej dokumentacji nale y przyj
jako wzorzec - dopuszcza si ich zast pienie materiałami równowa nymi o takich samych
parametrach lub lepszych. Powy sza uwaga dotyczy opisu i rysunków
Przed przyst pieniem do monta u wszystkie wymiary sprawdzi z natury.
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B. Cz

obliczeniowa

1.0. Dobór kotła
Kotłownia b dzie dostarcza ciepło do poszczególnych obiegów:
- instalacja Budynek A
72,6 kW
27,3 kW
- instalacja Budynek B (sala gimnastyczna)
17,01 kW
- instalacja Budynek C ( wietlica)
Projektuje si modernizacj kotłowni wykona w oparciu o dwa kotły wisz ce gazowe
kondensacyjne WGB 70.
Dane techniczne projektowanych kotłów:
16,5 – 68,1 kW
- znamionowa wydajno dla parametrów 80/60oC
o
- standardowa sprawno dla parametrów 75/60 C
106 %
2,3 – 6,45 l/h
- ilo skroplin
20 mg/kWh
- znormalizowany wska nik emisji NOx
- znormalizowany wska nik emisji CO
10 mg/kWh
110/160
- rednica wylotu spalin/poboru powietrza
- maks. ci nienie wody
4 bar
- pobór mocy elektrycznej
108 W
Kotły b d pracowa w układzie kaskadowym ze sterowaniem „pogodowym” w funkcji temperatury
zewn trznej. Sterowanie – wg schematu rys. nr 4
1.1.Dobór pompy obiegowej kotła
- wymagany przepływ:
Q
70 × 0,86
G=
=
= 4,01m 3 / h
tz − t p
15
- wymagany przepływ
- 4,01 m3/h
- wymagana wysoko podnoszenia
- 3,0 mSW
Dobrano pomp obiegow typ MAGNA3 25-60 o nast puj cych danych technicznych:
1 ½’
- przył cze rurowe
- H max
60 dm
- maks. ci nienie pracy
10 bar
4,01 m3/h
- wydajno
- wysoko podnoszenia
- maks. pobór mocy
- napi cie zasilania

3,0 mSW
0,051 kW
230 V

2.0 Dobór urz dze zładu centralnego ogrzewania - budynek A
2.1. Dobór zaworu mieszaj cego
Zapotrzebowanie ciepła
Q = 73 kW
Dla regulacji temperatury zładu centralnego ogrzewania dobrano zawór mieszaj cy trójdrogowy z
siłownikiem. Straty ci nienia na zaworze obliczono ze wzoru przy parametrach nominalnych:
- wymagany przepływ przez zawór:
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G = 1,15

Q
73 × 0,86
= 1,15
= 3,61m 3 / h
tz − t p
20

- wymagany współczynnik wypływu :

k vs =

G
3,61
=
= 12,7 m3 / h
0,9 ∆P 0,9 0,1

dobrano zawór mieszaj cy trójdrogowy z przył czami gwintowanymi DN 32, kvs= 16 m3/h z siłownikiem.
Rzeczywista strata ci nienia przy przepływie obliczeniowym:

G
∆P =
k vs

2

=

3,61
16

2

= 0,051bar

2.2.Dobór pompy obiegowej
Zapotrzebowanie ciepła
Wymagany przepływ
- straty ci nienia:
instalacja wewn trzna
zawór regulacyjny
przewody w kotłowni
Razem

Q = 73 kW
G = 4,19 m3/h
- 3,0 mSW
- 0,5 mSW
- 1,5 mSW
5,0 mSW

Dobrano pomp obiegow typ MAGNA3 32-80 o nast puj cych danych technicznych:

- przył cze rurowe
- H max
- maks. ci nienie pracy

2’
80 dm
10 bar

- wydajno
- wysoko podnoszenia
- maks. pobór mocy
- napi cie zasilania

4,19 m3/h
5,0 mSW
0,14 kW
230V

3.0 Dobór urz dze zładu centralnego ogrzewania - budynek B
3.1. Dobór zaworu mieszaj cego
Zapotrzebowanie ciepła
Q = 27,3 kW
Dla regulacji temperatury zładu centralnego ogrzewania dobrano zawór mieszaj cy trójdrogowy z
siłownikiem. Straty ci nienia na zaworze obliczono ze wzoru przy parametrach nominalnych:
- wymagany przepływ przez zawór:

G = 1,15

Q
27,3 × 0,86
= 1,15
= 1,34m 3 / h
tz − t p
20

- wymagany współczynnik wypływu :

k vs =

G
1,34
=
= 4,7m 3 / h
0,9 ∆P 0,9 0,1

dobrano zawór mieszaj cy trójdrogowy z przył czami gwintowanymi DN 25, kvs= 16 m3/h z siłownikiem.
Rzeczywista strata ci nienia przy przepływie obliczeniowym:

G
∆P =
k vs

2

=

1,34
10

2

= 0,02bar

3.2.Dobór pompy obiegowej
Zapotrzebowanie ciepła

Q = 27,3 kW

9

G = 1,55 m3/h

Wymagany przepływ
- straty ci nienia:
instalacja wewn trzna
zawór regulacyjny
przewody w kotłowni
Razem

- 3,0 mSW
- 0,2 mSW
- 1,8 mSW
5,0 mSW

Dobrano pomp obiegow c.o. DN 32 o nast puj cych danych technicznych:

- przył cze rurowe
- H max
- maks. ci nienie pracy

2’
80 dm
10 bar

- wydajno
- wysoko podnoszenia
- maks. pobór mocy
- napi cie zasilania

1,6 m3/h
5,0 mSW
0,034 kW
230V

4.0 Dobór urz dze zładu centralnego ogrzewania - budynek C
4.1. Dobór zaworu mieszaj cego
Zapotrzebowanie ciepła
Q = 17,01 kW
Dla regulacji temperatury zładu centralnego ogrzewania dobrano zawór mieszaj cy trójdrogowy z
siłownikiem. Straty ci nienia na zaworze obliczono ze wzoru przy parametrach nominalnych:
- wymagany przepływ przez zawór:

G = 1,15

Q
17,01 × 0,86
= 1,15
= 0,84m 3 / h
tz − t p
20

- wymagany współczynnik wypływu :

k vs =

G
0,84
=
= 3,0m 3 / h
0,9 ∆P 0,9 0,1

dobrano zawór typ HRE 3 z przył czami gwintowanymi DN 20, kvs= 6,3 m3/h z siłownikiem typ AMB 162.
Rzeczywista strata ci nienia przy przepływie obliczeniowym:

G
∆P =
k vs

2

=

0,84
6,3

2

= 0,02bar

2.2.Dobór pompy obiegowej
Zapotrzebowanie ciepła
Wymagany przepływ
- straty ci nienia:
instalacja wewn trzna
zawór regulacyjny
przewody w kotłowni
Razem

Q = 17,01 kW
G = 0,94 m3/h
- 3,0 mSW
- 0,2 mSW
- 1,8 mSW
5,0 mSW

Dobrano pomp obiegow CO DN 25 o nast puj cych danych technicznych:

- przył cze rurowe
- H max
- maks. ci nienie pracy

1 1/2’
80 dm
10 bar

- wydajno
- wysoko podnoszenia
- maks. pobór mocy

1,6 m3/h
5,0 mSW
0,034 kW
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- napi cie zasilania

230V

5.0. Dobór pompy ładuj cej zestaw CWU
Zgodnie z danymi technicznymi podgrzewacza :
wymagany przepływ
G = 3,0 m3/h
- straty ci nienia:
podgrzewacz
- 3,0 mSW
przewody w kotłowni
- 1,0 mSW
Razem
4,0 mSW
Dobrano pomp obiegow DN 32 o nast puj cych danych technicznych:

- przył cze rurowe
- H max
- maks. ci nienie pracy

2’
80 dm
10 bar

- wydajno
- wysoko podnoszenia
- maks. pobór mocy
- napi cie zasilania

3,0 m3/h
4,0 mSW
0,124 kW
230V

6.0. Zabezpieczenie podgrzewacza CWU
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-76/B-02440.
Przepustowo zaworu bezpiecze stwa G = 0,16 x V = 0,16 x 400 = 64 kg/h
rednica kanału dolotowego zaworu:
d=

4G
3,14 × 1,59 × α c (1,1 p1 − p2 )γ

=

4 × 64,0
= 1,4mm
3,14 × 1,59 × 0,3 (1,1 × 10 − 0)988

Dobrano zawór bezpiecze stwa typ 2115 SYR DN 20. Ci nienie otwarcia 6 bar.
Stabilizacja ci nienia w układzie CWU za pomoc przeponowego naczynia wzbiorczego refix 33DD.
Typ
DD 33
Pojemno nominalna
33 l
Dop. temp. pracy
70 °C
Dop. ci nienie pracy
10 bar
4,0 bar
Ci nienie wst pne fabryczne
Przył cze
Rp 3/4

7.0. Zabezpieczenie zładu centralnego ogrzewania
Projektowana instalacja c.o. pracowa b dzie w układzie zamkni tym. St d zabezpieczenie
zładu winno odpowiada wymogom normy PN-91/B-02414.
7.1. Obliczenie i dobór zaworu bezpiecze stwa kotła
Obliczanie zaworu przeprowadzono zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego DTUC/KW-04.
Przepustowo zaworu bezpiecze stwa winna spełnia wymóg:
m ≥ 3600 × N/r = 3600 × 70/2133 = 118 kg/h
gdzie :
N =70 kW - maksymalna trwała moc kotła;
r = 2133,0 kJ/kg - ciepło parowania wody przy ci nieniu przed zaworem; Pabs=4,0 bar
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Zało enia do oblicze :
typ zaworu 1915 - SYR
αc= 0,4 - współczynnik wypływu dla cieczy przy Po = 3,0 bar;
αp =0,67 - współczynnik wypływu dla pary przy Po = 3,0 bar;
ci nienie pocz tku otwarcia - 3 bar
Wymagane pole przekroju kanału dopływowego z uwzgl dnieniem powstania mieszanki parowowodnej :
A = Ap+Aw ;
Ilo pary powstałej przy wypływie cieczy:
X2 = (i1 - i2)/r = (623,16 - 417,51)/2133,0 = 0,088 ;
gdzie:
i1 = 604,67 kJ/kg - entalpia wody przed zaworem bezpiecze stwa przy ci nieniu absolutnym
P1 = 4,0 bar ;
i2 = 417,51 kJ/kg - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpiecze stwa przy ci nieniu
absolutnym P2 = 1,0 bar ;
r = 2133,0 kJ/kg - ciepło parowania wody przy ci nieniu przed zaworem. 4,0 bar ;
Wymagane pole przekroju kanału dopływowego dla pary:
X 2m
0,088 × 118
=
= 9,08mm 2
Ap =
10 Kα p ( P1 + 0,1) 10 × 0,53 × 0,67(0,3 + 0,1)
gdzie:
K = 0,53
P2 = 0

- współczynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy wła ciwo ci pary i jej parametry
przed zaworem;
- nadci nienie na wylocie z zaworu bezpiecze stwa;

P1 = 3,0 bar - nadci nienie przed zaworem.
Wymagane pole przekroju kanału dopływowego dla wody:
(1 − X 2 )m
(1 − 0,088) × 118
=
= 4,2mm 2
Aw =
5,03α c ( P1 − P2 ) g 5,03 × 0,4 (0,3 − 0) × 961,4
Wymagane pole przekroju zaworu:
do =

4A

π

=

A = 13,29 mm2

4 × 13,29
= 4,11mm
3,14

Dobrano zawór bezpiecze stwa typ 1915 o rednicy DN 25 z przył czami gwintowanymi, rednica
siedliska do= 20 mm. Ci nienie pocz tku otwarcia 3,0 bar.
7.2. Obliczenie i dobór naczynia wzbiorczego zładu centralnego ogrzewania
Zgodnie z PN-91/B-02414 pojemno naczynia wzbiorczego równa jest:
Vu = v × p1 × ∆v = 1,12 × 999,6 × 0,0356 = 39,86 dm3
gdzie pojemno wodna zładu równa jest: Vz = 1,12 m3
p1 = 999 kg/m3 - g sto wody w temperaturze pocz tkowej:
∆v = 0,0356 dm3/kg - przyrost obj to ci wła ciwej wody instalacyjnej.
Pojemno

u ytkowa naczynia Vu = 40 dm3

Pojemno

całkowita naczynia:
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Vn = Vu

Pmax + 0,1
0,3 + 0,1
= 40
= 106l
Pmax − P
0,3 − 0,15

gdzie:
Pmax =0,3 MPa - maksymalne obliczeniowe ci nienie w naczyniu;
P = 0,15 MPa - ci nienie wst pne w przestrzeni gazowej naczynia (ci nienie statyczne)
W oparciu o program obliczeniowy producenta dobrano naczynie przeponowe typ 140 NG. rednica
rury przył czeniowej R1’.
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8.0. Wykaz urz dze kotłowni
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wyszczególnienie

Kocioł wisz cy gazowy kondensacyjny WGB 70 o mocy 70 kW
Podgrzewacz pojemno ciowo – przepływowy V= 400 l
Pompa obiegowa kotła typ MAGNA3 25-60,
G=3,5 m3/h, H=3,0 mSW, N=0,051 kW, V= 230V
Pompa obiegowa CO typ MAGNA3 32-80
G=4,2 m3/h, H=5,0 mSW, N=0,14 kW, V= 230V,
Pompa obiegowa CO typ ALPHA2 32-80
G=1,6 m3/h, H=5,0 mSW, N=0,034 kW, V= 230V
Pompa obiegowa CO typ ALPHA2 25-80
G=1,6 m3/h, H=5,0 mSW, N=0,034 kW, V= 230V
Pompa ładuj ca zasobnik typ MAGNA3 32-80
G=3,0 m3/h, H=4 mSW, N=0,124 kW, V= 230V
Pompa cyrkulacyjna typ ALPHA2 25-60N
G=0,65 m3/h, H=4,3 mSW, N=0,045 kW, V= 230V,
Zawór mieszaj cy trójdrogowy DN 32, kvs= 16 m3/h

Jedn.

Ilo

Uwagi

kpl.
kpl.
szt.

2
1
2

szt.

1

Bud. A

szt.

1

Bud. B

szt.

1

Bud. C

szt.

1

szt.

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

szt.
szt.

1
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
2
1
1
1

kpl

1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

3
4
4
14
9
7
2
1
2
1
2
2
5

z siłownikiem.

10 Zawór mieszaj cy trójdrogowy DN 25, kvs= 10 m3/h
z siłownikiem.

11 Zawór mieszaj cy trójdrogowy DN 20, kvs= 6,3 m3/h
z siłownikiem.

12 Naczynie przeponowe CO typ 140 NG
13 Zł cz odcinaj ce typ SU Rp 1” zabezpieczone odci cie
z mo liwo ci opró niania naczynia
14 Naczynie przeponowe CWU typ refix 33DD Pr =6 bar;
15 Zawór bezpiecze stwa c.o. typ 1915, Rp 1’, Po = 3,0 bar
16 Zawór bezpiecze stwa CWU typ 2115, Rp 3/4’, Po = 6,0 bar
17 Ogranicznik poziomu wody w kotle typ 933.1
18 Flitroodmulnik typ FO DN65
19 Zmi kczacz wody do kotłowni G=1,0 m3/h
20 Zawór kołnierzowy do wody gor cej DN 65
21 Zawór z przył czami gwintowanymi do wody gor cej DN50
22 Jw. lecz DN 40
23 Jw. lecz DN 32
24 Jw. lecz DN 25
25 Jw. lecz DN 20
26 Jw. lecz DN 15
27 Zawór z przył czami gwintowanymi do gazu DN 65
28 Jw. lecz DN25
29 Zawór antyska eniowy typ EA DN25
30 Zawór zwrotny DN 50
31 Zawór zwrotny DN 40
32 Zawór zwrotny DN 32
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33
34
35
36
37
38

Zawór zwrotny DN 20
Filtr siatkowy DN 50
Jw. lecz DN 40
Jw. lecz DN 32
Jw. lecz DN 25
Manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-0,6 MPa rednica
tarczy 100 mm z zabudow i kurkiem manometrycznym
39 Termometr o zakresie pomiaru 0 - 100o, rednica tarczy 100 mm
40 Filtr siatkowy DN 25 do gazu
41 Filtr z wkładem bawełnianym z płukaniem wstecznym
42 Wodomierz skrzydełkowy typ Js-1,5 o wydajno ci nominalnej
G = 1,5 m3/h.
43 Odpowietrznik automatyczny
44 Rozdzielacz
45 Sprz gło hydrauliczne SP65/150/110
46 Zawór równowa cy STAD DN 50
47 Jw. lecz DN 32

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl

1
1
2
3
1
8

kpl
szt.

6
2

kpl

1
1

szt.
szt.

2
2

kpl
Szt.
szt.

1
1
2

.

8.1. Zestawienie elementów komina TURBO spalinowego i spalinowo-powietrznego ø110/160
Ozn

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Wyszczególnienie

Adapter kotła
Trójnik 90o z deklem
Odskraplacz dwu cienny
Kolano dwu cienne 30o
Teleskop dwu cienny
Rura dwu cienna L=1000 mm
Rura dwu cienna L=500 mm
Rura dwu cienna L=500 mm
Kolano jedno cienne 95o z podstawk
Rura spalinowa jedno cienna L=1000 mm
Zako czenie ustnikowe
Płyta dachowa
Osłona
Obejma monta owa
Neutralizator skroplin

Jedn.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
kpl

Ilo

Uwagi

2
2
2
2
2
1
2
2
2
22
2
2
2
1

Opracowanie:
mgr in . Elena Kotwicka
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C. Instalacje elektryczne
1.0.Dane ogólne
Projekt obejmuje instalacj :
- instalacj elektryczn kotłowni;
- ochrony przepi ciowej instalacji elektrycznej;
- ochrony od pora eniem pr dem elektrycznym;
- poł cze wyrównawczych głównych i dodatkowych
2. 0. Instalacj elektryczn kotłowni.
2.1 Zakres opracowania
- instalacje elektryczne, o wietleniowe i gniazd wtyczkowych
- instalacje poł cze wyrównawczych,
- oprzewodowanie instalacji elektrycznych sterownia i automatyki,
- wewn trzna linia zasilaj ca,
- rozdzielnica kotłowni „RK”
- instalacje ochrony od przepi , zwar , przeci e , pora e i uziemie .
2.2. Wewn trzna linia zasilaj ca.
Do istniej cej rozdzielnicy kotłowni RK wykorzysta istniej c lini wewn trzn zasilaj c YDY
3x4 mm2 z tablicy głównej budynku zabezpieczona wył cznikiem instalacyjnym 301 C20A.
2.3 Rozdzielnica kotłowni RK-230V.
Istniej c rozdzielnic kotłowni RK wykona i wyposa y (dostosowa ) w aparatur
zabezpieczaj co – rozdzielcz zgodnie z rysunkami: IE- 1.
Z rozdzielnicy kotłowni nie nale y zasila urz dze niezwi zanych z rozdziałem i przetwarzaniem
ciepła. Przez pomieszczenie kotłowni nie prowadzi adnych instalacji nie zwi zanych z jego prac .
2.4 Instalacja o wietlenia kotłowni.
Zasilanie instalacji o wietleniowej kotłowni wykona z rozdzielnicy „RK”. Zabezpieczeniem
obwodu o wietleniowego b dzie zespolony wył cznik ró nicowopr dowy z członem nadpr dowym
ró nicowym DI = 30mA. Instalacj o wietleniow w kotłowni zainstalowa na tynku stosuj c osprz t
szczelny, zgodnie z rysunkiem . Wył cznik o wietleniowy kotłowni cieplny w budynku instalacyjny
szczelny min. IP 44 n/t, zamontowa na cianie na wys. 1,5 m nad podłog . Oprawy o wietleniowe
mocowa bezpo rednio na stropie. Wybrano przykładowo oprawy wietlówkowe typu LED , 230V
,IP65 , zasila przewodami YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi p/t z rozdzielnicy „RK”.
O wietlenie awaryjne - ewakuacyjne zrealizowa za pomoc w/w oddzielnych opraw awaryjnych o
czasie działania 1-godziny.
2.5 Zasilanie stacji uzdatniania wody .
Do podł czenia stacji uzdatniania wody wykona poł czenie od obwodu gniazd wtyczkowych,230V,
16A. Stacj uzdatniania wody przył czy do gniazda szczelnego min IP44 przewodem układnym n/t
w rurce. Odcinek przewodu od gniazda wtyczkowego do stacji, uło y w rurce ochronnej gi tkiej
ICTA3422 r. 25 mm. Obwód nale y zabezpieczy wył cznikiem S 301 B16A. Szczegóły
podł czenia wykona wg rys IE-1 .
2.6. Zasilanie sterowników kotła nr 1 , 2
Sterowniki kotłów nr 1 , 2 zasili napi ciem 230V z rozdzielnicy RK, poł czenie wykona
przewodem YDY o 3x2,5 instalowanym w rurkach RB 28 na uchwytach odst powych.
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2.7 Instalacja AKPiA
Oprzewodowanie kotłowni obejmuje poł czenia wewn trzne i zewn trzne do urz dze
technologicznych, sterowania, automatyki i zabezpiecze i sygnalizacji. Wykonywanie poł cze
zewn trznych instalacji wykona przewodami YDY o 2x1mm2 uło onymi w rurkach instalacyjnych
RB 28 na uchwytach odst powych . Zachowa wymagane minimalne odst py przewodów od rur i
urz dze . Szczegóły podł czenia wykona wg schematu technologicznego kotłowni i DTR urz dze
.
2.8 Instalacje elektryczne dotycz ce ochrony
Poł czenia instalacji wykona w systemie TN-S.
· Ochrona od przepi - za pomoc zainstalowanego ochronnika przepi ciowego ,
· Ochrona od zwar , przeci e – za pomoc wył czników instalacyjnych S301
· Ochrona od pora e – za pomoc wył czników przeciwpora eniowych 30mA
· Dla bezpiecze stwa wykona poł czenia wyrównawcze i uziemiaj ce.
Zastosowanie wyzwalaczy nadpr dowych pozwala zrealizowa ochron tzw. „szybkie wył czenie
napi cia” z czasem wył czenia napi cia tw <0,4S. Ochron dodatkow zapewniaj wył czniki
30mA.Szyn wyrównawcz kotłowni nale y uziemi przył czaj c do
przeciwpora eniowe DI
zewn trznego uziemienia- uziomu otokowego. Wykona skuteczne dodatkowe uziemienie zacisku
ochronnego PE instalacji odbiorczej z uziemieniem, spełniaj ce warunek Rd 30 W. Wykona
poł czenia ochronne, obudów urz dze elektrycznych, zacisków PE. Przewód wyrównawczy w
w le (bednarka FeZn 30x4) nale y skutecznie uziemi . Uziemienie szyny wyrównawczej wykona
ł cz c z zewn trznym uziomem.Za zgod instalatora mo na wykorzysta do uziemie metalowe rury
przył cza sieci
wodoci gowej ( zimnej wody).Z uziemionym przewodem wyrównawczym poł czy wszystkie
wewn trzne metalowe rury i obudowy metalowe urz dze technologicznych. Przewód neutralny „N”
nale y izolowa tak jak przewody fazowe (robocze).
YŁ NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) „N” przewodów zasilaj cych
NIE WOLNO UZIEMIA
urz dzenia.

3.0. Uwagi ko cowe
Przed uruchomieniem urz dze sprawdzi ich parametry znamionowe i ewentualnie zweryfikowa
zabezpieczenia. Po zako czeniu prac wykona badanie skuteczno ci ochrony od pora e oraz
badania o wietlenia zgodnie z PN-EN 126

Opracował:
mgr in . Zbigniew Wawrzyniak
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ISTNIEJĄCĄ ROZDZIELNICĘ KOTŁOWNI
RK - 400/230V , 50Hz
( Dostosować wg niniejszego schematu )
L1
L1

2FI
P 302
B 25A

2F1
S 301B
10A

L1

2F2
S 301B
10A

L1

2F3
S 301B
10A

TR 363
230/24V
S=63VA

TR 363

REZERWA

RK/5
ZASILANIE
STEROWNIKA
NA KOTLE NR 2

ZASILANIE
STEROWNIKA
NA KOTLE NR 1

RK/4
OBWÓD
WYŁĄCZNIK
PRZECIW
PORAŻENIOWEGO

GN. 1F 230V
OGÓLNE
KOTŁOWNI

OŚWIETLENIE
OGÓLNE
KOTŁOWNI

RK/3
GN. 1F 230V
OGÓLNE
KOTŁOWNI

RK/2

RK/1
OBWÓD
WYŁĄCZNIK
PRZECIW
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W I D O K ROZDZIELNICY
RK - 230V , 50Hz
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ISTNIEJĄCY UKŁAD

UWAGI :
1. ROZDZIELNICA KOTŁOWNI RK- 230V SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE :
- OBUDOWA , ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU RN-55 2 x 12 ,
- DRZWICZKI SZARE Z USZCZELKĄ IP44
PRODUKCJI LEGRAND FAEL
2. ROZDZIELNICĘ MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 1,2m OD PODŁOGI .

TF2 S301C 4A

TF1 S301C 2A

2 x DENH GUARD
T 275 FM

3 x L- 191 -3
ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOEJ
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

GN. 24V
KOTŁOWNI

NR OBW. RK/10
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ENERGII
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PROJ.
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
KOTŁOWNI
ZABUDOWANY W
ROZDZIWELNICY
RN -1x6-55 , IP 55
USYTUOWANY PRZED
WEJ. DO KOTŁOWNI

PROJ.
Q1
FR 302
I=25A

"Szajerka" Ireneusz Szajerka

ISTN. ZASILANIE Z ROZDZIELNICY
GŁÓWNEJ RGA - 400/230V

IE-1
SCHEMAT STRUKTURALNY
ROZDZIELNICY RK- 230V

kominy na zewnątz połączyć z
istniejącym uziomem otokowym
budynku - poł. wykonać bednarką
Fe-Zn 40x3mm

RK/4

Proj. bednarka Fe-Zn 40 x3mm uł. na
ścianie na uchwytach - uziemienie kotłowni
. Do bednarki podłączyć wszystkie
metalowe elementy wewnątrz kotłowni oraz
kominy . Połaczenia wykonać linką
Ly6mm2 koloru żółto - zielonego

RK/5
RK/1
AW
Proj. gn. hermetyczne 2P+Z
16A ,230V IP44 do podł.
stacji uzdatniania wody

Istn. rozdzielnica kotłowni
RK- 230V
Istn. detektor gazu
DK-12.Z
RK/10
24V

LPW Listwa poł.
wyrównaczych
kotłowni
RK/1

YTKSY 0,5 mm2

A

RK/3

RK/1

RK/1
RK/2

Proj. bednarka Fe-Zn 40 x3mm
połączyć z istniejącym uziomem
otokowym .
Proj. wyłącznik główny
kotłowni - WGK

Oprawa świetlówkowa typu OPK - 256, 2x58W
230V, IP65

AW

Oprawa świetlówkowa typu OPK - 256, 2x58W
230V, IP65
Moduł awaryjny 1h
wyłącznik 1-bieg.

"Szajerka" Ireneusz Szajerka

gniazdo szczelne 230V IP44

1 : 50

IE-2
Rzut i przekrój kotłowni

