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Projekt Wykonawczy modernizacji kotłowni gazowej 

Inwestor:  Powiat Poznański, 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 

Obiekt:      Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, Budynek Administracyjny 

Temat:      Modernizacja kotłowni gazowej 

A. Cz. opisowa 

1.0.Dane ogólne 

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni gazowej 

produkującej czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

dla budynku administracyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie przy ul. Błażejewskiej 63. 

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego 

obiektu (instalacji cieplnej) niestanowiące bieżącej konserwacji poprzez wymianę istniejącego 

niskotemperaturowego wodnego kotła gazowego  na wysokosprawny  kocioł kondensacyjny oraz 

wymianie istniejących pomp obiegowych na wysokosprawne pompy obiegowe z płynną regulacją 

obrotów. Prace będą prowadzone wewnątrz budynku w pomieszczeniu istniejącego kotła. Zgodnie z 

art. 29 ust. 1 punkt 27 oraz art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawa Budowlanego (Dz. U z 

2016 poz. 290) roboty objęte opracowaniem nie wymagają uzyskania  pozwolenia na budowę. 

Podstawy opracowania: 

- umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych  

- „ Ekspertyza techniczna kotłowni wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i oceną 

efektywności energetycznej kotła” dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie budynek 

administracyjny,  opracowanie Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak 06.2016 r 

- mapa zasadnicza  

- ustalenia poczynione w trakcie wizji lokalnej  

- podkłady architektoniczno-budowlane 

- inwentaryzacja szkicowa wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania 

- obowiązujące przepisy i normatywy. 

 

2.0. Stan istniejący 

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 

budynku administracyjnego Domu Dziecka w Kórniku Bninie jest istniejący atmosferyczny kocioł 

gazowy typ UNICAL GEA 53E o mocy 53,7 kW zasilany gazem ziemnym wysokometanowym 

klasy E wg PN-C-04750:2011. Dostawa paliwa gazowego odbywa się na odstawie bezterminowej 

umowy kompleksowego dostarczania paliwa gazowego zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z 

o.o.  Kocioł produkuje czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 

wody. Ciepła woda magazynowana jest w podgrzewaczu pojemnościowym UNICAL SCE o 

pojemności 200 l. Rok produkcji kotła – 2000,  podgrzewacza - 1997.  Zgodnie z opracowaną w 

2016 roku ekspertyzą techniczną, urządzenia kotłowni (kocioł,  podgrzewacz pojemnościowy oraz 

osprzęt i sterowanie) nie spełniają obowiązujących wymogów w zakresie sprawności i efektywności 

energetycznej. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy Inwestor zdecydował się na przeprowadzenie 

modernizacji kotłowni polegającej na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem 

wyrobów budowlanych (kocioł, podgrzewacz, pompy obiegowe) innych niż użyto w stanie 

pierwotnym.  
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3.0. Projektowane rozwiązanie 

Projektuje się modernizację istniejącej kotlowni wykonać w oparciu o gazowy kondensacyjny kocioł 

wiszący. Dane techniczne projektowanego kotła: 

- znamionowa wydajność dla parametrów 80/60oC    11,6 – 48,7 kW 

- standardowa sprawność dla parametrów 75/60oC    106 % 

- ilość skroplin        1,60 – 4,68 l/h 

- znormalizowany wskaźnik emisji NOx     20 mg/kWh 

- znormalizowany wskaźnik emisji CO     10 mg/kWh 

- średnica wylotu spalin/poboru powietrza     110/160 

- maks. ciśnienie wody        4 bar 

- pobór mocy elektrycznej       83 W 

Kocioł będzie pracować ze sterowaniem pogodowym w funkcji temperatury zewnętrznej.   

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu o następujących 

danych technicznych: 

- pojemność nominalna        198 l 

- moc ciągła dla temp. wody grzewczej 80oC    31 kW 

- wydajność ciągła przy podgrzewie do 10-45oC    795 l/h 

- dopuszczalne ciśnienie robocze (woda grzewcza/użytkowa)  10 bar 

- dopuszczalna temperatura robocza (woda grzewcza/użytkowa)  110oC/950C 

- waga          55 kg 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkniętym zgodnie z PN-99/B-

02414. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem ciśnienia - za pomocą zaworu bezpieczeństwa 

SYR typ 1915 DN 25. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem objętości wody - za pomocą 

naczynia przeponowego typ 50 NG. 

Zabezpieczenie podgrzewacza CWU zgodnie z PN-76/B-02440 przed wzrostem ciśnienia - za 

pomocą  zaworu bezpieczeństwa typ 2115 SYR DN20. Zabezpieczenie przed wzrostem objętości 

wody - za pomocą naczynia przeponowego typ 8 DD . 

Woda w zładzie c.o. winna odpowiadać wymogom PN-93/C-04607. Doprowadzenie wody zimnej do 

uzupełnienia zładu z istniejącej instalacji wodociągowej poprzez projektowany zmiękczacz o 

wydajności 0,3-0,6 m3/h. Popłuczyny ze stacji uzdatniania odprowadzić nad kratkę ściekową. Do 

kontroli ilości wody uzupełniającej zamontować wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej 

G = 1,5 m3/h. 

Kocioł gazowy wraz z osprzętem będzie zamontowany w miejscu istniejącego kotła w wydzielonym 

pomieszczeniu na parterze budynku z wejściem bezpośrednio z przedsionka. Pomieszczenie posiada 

okno otwierane oraz skuteczna wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. 

Nawiew kanałem Z-owym nad posadzkę. Wywiew – istniejącym kanałem murowanym nad dach 

budynku. 

Odprowadzenie spalin – wykonać poprzez  komin typu TURBO koncentryczny spalinowo-

powietrzny ø110/160 i spalinowy jednościenny  ø110. Komin wykonać zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1443:2005 „Kominy Wymagania ogólne”. Pobór powietrza do spalania z zewnątrz 

pomieszczenia kotłowni poprzez szacht kominowy. 

 

4.0.  Dobór materiału oraz warunki wykonania i montażu 

Zakres prac objęty opracowaniem wymaga przeprowadzenia prac demontażowych,  montażowych 

oraz naprawczych. Stan istniejącej instalacji sanitarnej i elektryczne oraz elementy budowlane 
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obiektu oceniono w oparciu o wizję lokalna oraz informacje przekazane przez użytkownika. Dlatego 

przed przystąpieniem do każdego etapu prac remontowych należy sprawdzić stan istniejących 

instalacji i wszelkie wątpliwości zgłosić Zamawiającemu. 

4.1. Zakres prac demontażowych: 

- demontaż istniejącego kotła UNICAL GEA 53E wraz z osprzętem 

- demontaż istniejącego wkładu kominowego   

- demontaż podgrzewacza pojemnościowego V=200 l 

- demontaż zaworów oraz pompy obiegowej i cyrkulacyjnej 

- demontaż naczyń przeponowych 

- demontaż istniejącego kanału nawiewnego wykonanego z rury PVC DN 160 

4.2. Zakres prac montażowych 

- montaż kotła zgodnie ze schematem i rzutem kotłowni 

- montaż wkładu kominowego wg załączonej specyfikacji i rysunku,  

  przed zamówieniem elementów komina wszystkie wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie 

- montaż podgrzewacza pojemnościowego 

- montaż pompy obiegowej wraz z osprzętem i armaturą 

- montaż pompy cyrkulacyjnej z osprzętem 

- montaż naczynia przeponowego CO; 

- montaż stacji uzdatniania wody; 

- montaż kanału Z-owego nawiewnego 160 wykonanego z rury SPIRO  

- wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu wykonanych przebić oraz na 

pomalowaniu pomieszczenia kotłowni (F sufit = 9,16 m2, ściany =30 m2); 

- wykonanie robót elektrycznych w tym: 

 zasilanie odbiorników z istniejącej rozdzielnicy z wykorzystaniem istniejących 

obwodów zasilania po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości działania instalacji i 

dostosowaniu jej do aktualnych wymogów; 

 montaż paneli sterujących, czujników oraz okablowanie i podłączenie urządzeń winno 

być wykonane przez firmę autoryzowaną przez producenta kotłów zgodnie z 

załączonym schematem i DTR poszczególnych urządzeń; 

 wykonać połączenia ochronne obudów urządzeń elektrycznych, zacisków PE. 

Uziemienie szyny wyrównawczej wykonać łącząc z zewnętrznym uziomem.  

 wykonać podłączenie komina do istniejącej instalacji odgromowej; 

4.4. Wytyczne montażowe 

- Przewody CO wykonać z rur miedzianych lutowanych.  

- Przewody wody użytkowej – rury miedziane lutowany lub rury stabilizowane z tworzywa. 

Armatura i osprzęt - wg schematu montażowego. Połączenia przewodów z armaturą wykonać w 

sposób, wynikający z typu armatury. Połączenia mufowe uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej.  

Kocioł  podłączyć do instalacji gazowej za pomocą łączników na sztywno. Przed odbiornikiem gazu 

zastosować zawór sferyczny do gazu posiadający atest IGNIG w Krakowie ze znakiem 

bezpieczeństwa „B”. 

Przewody grzewcze zaizolować otulinami z pianki poliuretanowejj w płaszczu z folii PVC o grubości: 

- 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm 

- 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm 

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; 

- próba szczelności zamontowanych urządzeń na ciśnienie 1,5 roboczego; 

- sprawdzenie działania układu sterowania; 

Uruchomienie stacji uzdatniania wody potwierdzić odpowiednim protokołem.  

Po usunięciu zauważonych usterek należy przeprowadzić ruch próbny kotłowni „na gorąco” z 

udziałem przyszłego użytkownika w ciągu 72 h.  

Podłączenie kotła do instalacji gazowej oraz okablowanie i montaż sterowania należy zlecić firmę 

lub osobie posiadającym odpowiednie uprawnienia i autoryzacje producenta. 

 

5.0. Uwagi ogólne 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa 2003 r oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe opracowanie COBRTI „Instal”1988 r. 

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do 

stosowania na rynku polskim.  

Wszystkie nazwy własne materiałów wymienione w niniejszej dokumentacji  należy przyjąć 

jako wzorzec - dopuszcza się ich zastąpienie materiałami równoważnymi o takich samych 

parametrach lub lepszych. Powyższa uwaga dotyczy opisu i rysunków 

Przed przystąpieniem do montażu wszystkie wymiary sprawdzić z natury. 

marcin.kierstan
Prostokąt
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6.0. Wykaz urządzeń kotłowni 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW  kpl. 1  

2 Podgrzewacz pojemnościowo – przepływowy   V= 200 l  kpl. 1  

3 Pompa obiegowa CO   25-60 

G=3,0 m3/h, H=3,0 mSW, N=0,051 kW, V= 230V 

szt. 1  

4 Pompa ładująca zasobnik  25-60 

G=1,7 m3/h, H=3 mSW, N=0,03 kW, V= 230V 

szt. 1  

5 Złączę odcinające  Rp 1” zabezpieczone odcięcie   1  

6 Naczynie przeponowe CO V=80 NG szt. 1  

7 Naczynie przeponowe CWU typ V=  18 DD Pr =6 bar;  szt. 1  

8 Zawór  bezpieczeństwa c.o. typ 1915, Rp 1’, Po = 3,0 bar szt. 1  

9 Zawór  bezpieczeństwa CWU typ 2115, Rp 3/4’, Po = 6,0 bar szt. 1  

10 Zmiękczacz wody do kotłowni G=03 – 0,6 m3/h kpl 1  

11 Zawór z przyłączami gwintowanymi do wody gorącej DN40 szt. 2  

12 Jw. lecz DN 25 szt. 15  

14 Jw. lecz DN 15 szt. 3  

15 Zawór antyskażeniowy typ EA DN25 szt. 1  

16 Zawór zwrotny DN 25 szt. 2  

18 Filtr siatkowy DN 40 szt. 1  

19 Jw. lecz DN 25 szt. 2  

20 Jw. lecz DN 25 do gazu szt. 1  

21 Manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-0,6 Mpa  średnica tarczy 100 

mm z zabudową i kurkiem manometrycznym 

kpl 2  

22 Termometr o zakresie pomiaru 0 - 100o, średnica tarczy 100 mm kpl 1  

23 Filtr z wkładem bawełnianym z płukaniem wstecznym  1  

24 Wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej G = 1,5 m3/h. kpl 1  

25 Odpowietrznik automatyczny  2  

                 

6.1. Zestawienie elementów komina TURBO spalinowego ø110 i  

       spalinowo-powietrznego ø110/160  

Ozn Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

K1 Adapter kotła szt. 1  

K2 Trójnik spalinowo-powietrzny  90o z deklem szt. 1  

K3 Odskraplacz  spalinowo-powietrzny szt. 1  

K4 Rura spalinowo-powietrzna L=500 mm szt. 1  

K5 Kolano jednościenne 95o z podstawką szt. 1  

K6 Rura spalinowa jednościenna L=1000 mm szt. 6  

K7 Rura spalinowa jednościenna L=500 mm szt. 1  

K8 Zakończenie komina z przewietrzeniem szt. 1  

K9 Płyta dachowa  szt. 1 Wyk. warszt. 

K11 Obejma montażowa szt.   

K12 Neutralizator skroplin kpl 1  

   

  

Opracowanie:     

  

mgr inż. Elena Kotwicka  
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Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji kotłowni gazowej  

Inwestor:   Powiat Poznański, 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18  

Obiekt:       Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, Budynek Główny  

Temat:       Modernizacja kotłowni gazowej  

  

A. Cz. opisowa  
  

1.0.Dane ogólne  
Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni gazowej 
produkującej czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla 
budynku głównego i poradni na terenie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie przy ul. Błażejewskiej 63  

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu 
(instalacji cieplnej) niestanowiące bieżącej konserwacji poprzez wymianę istniejącego 
niskotemperaturowego wodnego kotła gazowego  na wysokosprawne kondensacyjne oraz wymianie 
istniejących pomp obiegowych na wysokosprawne pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów. Prace 
będą prowadzone wewnątrz budynku w pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Zgodnie z art. 29 ust. 1 
punkt 27 oraz art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawa Budowlanego (Dz. U z 2016 poz. 290) 
roboty objęte opracowaniem nie wymagają uzyskania  pozwolenia na budowę. Podstawy opracowania:  

- umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych   

- Ekspertyza techniczna kotłowni wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i oceną 
efektywności energetycznej kotła” dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie budynek 
administracyjny,  opracowanie Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak 06.2016 r  

- mapa zasadnicza   
- ustalenia i informacje uzyskanie w trakcie wizji lokalnej   

- podkłady architektoniczno-budowlane wykonane dla potrzeb opracowania  

- obowiązujące przepisy i normatywy.  
  

2.0. Stan istniejący  

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 
budynku głównego i poradni  Domu Dziecka w Kórniku Bninie jest istniejąca kotłownia gazowa 
zasilana gazem ziemnym wysokometanowym klasy E wg PN-C-04750:2011. Dostawa paliwa 
gazowego odbywa się na odstawie bezterminowej umowy kompleksowego dostarczania paliwa 
gazowego nr RW-228/001364/2016 zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Kotłownia 
zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku głównym. Uruchomiona została w 2000 
roku. Jako źródło ciepła zamontowano kocioł niskotemperaturowy firmy Viessmann typ Paromat 
Simplex o mocy 170 kW z dwustopniowym palnikiem firmy GIERSCH typ RG30-Z-L.  

Ciepła woda produkowana jest w 2 podgrzewaczach pojemnościowych firmy Viessmann typ Vitocell 
300 (zasobnik wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej) o pojemności 500 l każdy. Z 
pomieszczenia kotłowni wyprowadzono 2 obiegi grzewcze wyposażone każdy w zawór mieszający z 
siłownikiem i pompę obiegową z płynna regulacją obrotów. Odprowadzenie spalin z kotła wykonano 
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za pomocą wkładu kominowego wprowadzonego do istniejącego komina murowanego. Wentylacja 
kotłowni – grawitacyjna. Nawiew kanałem Z-owym 30x30 cm sprowadzonym nad posadzkę, wywiew 
– kanałem 20x20 wyprowadzonym po elewacji budynku.  Instalacja wewnętrzna gazu wyposażona jest 
w czynny Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX-4 składający się z zaworu 
odcinającego MAG-3 typ ZBK-100k zamontowanego w szafę na ścianie zewnętrznej budynku oraz 
modułu alarmowego MD-2.Z z detektorem DEX-12/N. Instalacja wewnętrzna gazu wraz z systemem 
detekcji gazu jest na bieżącą poddawania obowiązującym badaniom i sprawdzeniu zadziałania.     
  

3.0. Projektowane rozwiązanie  

Uwzględniając zalecenia, zawarte w ekspertyzie technicznej oraz stan techniczny zamontowanych w 
kotłowni urządzeń, zdecydowano się przeprowadzić modernizację istniejącej kotłowni polegającą na 
wymianie istniejącego niskotemperaturowego wodnego kotła gazowego  na wysokosprawne kotły 
kondensacyjne oraz wymianie istniejących pomp obiegowych na wysokosprawne pompy z płynną 
regulacją obrotów.   

Istniejąca instalacja gazowa pozostaje bez zmian.   
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania przyjęto szacunkowo na podstawie 
wskaźników kubaturowych.  

- budynek główny     Qco = 85 650 W  
- poradnia      Qco = 37 600 W  
  
    Razem Qco =123,25 kW  

Projektuje się remont kotłowni wykonać w oparciu o dwa kotły wiszące gazowe kondensacyjne.   

Dane techniczne projektowanych kotłów:  

- znamionowa wydajność dla parametrów 80/60oC       16,5 – 68,1 kW  

- standardowa sprawność dla parametrów 75/60oC        106 %  

- ilość skroplin                2,3 – 6,45 l/h  

- znormalizowany wskaźnik emisji NOx          20 mg/kWh  

- znormalizowany wskaźnik emisji CO          10 mg/kWh  

- średnica wylotu spalin/poboru powietrza          110/160  

- maks. ciśnienie wody               4 bar  

- pobór mocy elektrycznej              108 W  
Kotły będą pracować w układzie kaskadowym ze sterowaniem „pogodowym” w zależności od 
temperatury zewnętrznej z funkcją dezynfekcji termicznej układu podgrzewu ciepłej wody.  Pobór 
powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni.  

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkniętym zgodnie z PN-99/B- 

02414. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem ciśnienia - za pomocą zaworu bezpieczeństwa SYR 
typ 1915 DN 25. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem objętości wody - za pomocą naczynia 
przeponowego typ 140 NG.  

Woda w zładzie c.o. winna odpowiadać wymogom PN-93/C-04607. Doprowadzenie wody zimnej do 
uzupełnienia zładu z istniejącej instalacji wodociągowej poprzez projektowany zmiękczacz o 
wydajności 0,3-0,6 m3/h. Popłuczyny ze stacji uzdatniania odprowadzić nad kratkę ściekową. Do 
kontroli ilości wody uzupełniającej zamontować wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej 
G = 1,5 m3/h.  
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Odprowadzenie spalin - poprzez  zbiorczy komin Ø200 wykonany jako szczelny z materiału 

odpowiedniego do odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych. Komin wykonać zgodnie z 

wymaganiami PN-EN 1443:2005 „Kominy Wymagania ogólne”. Pobór powietrza do spalania z 

pomieszczenia kotłowni poprzez istniejący kanał nawiewny.  

  

4.0. Warunki wykonania i montażu  

Zakres prac objęty opracowaniem wymaga przeprowadzenia prac demontażowych,  montażowych oraz 
naprawczych. Stan istniejącej instalacji sanitarnej i elektryczne oraz elementy budowlane obiektu 
oceniono w oparciu o wizję lokalna oraz informacje przekazane przez użytkownika. Dlatego przed 
przystąpieniem do każdego etapu prac remontowych należy sprawdzić stan istniejących instalacji i 
wszelkie wątpliwości zgłosić Zamawiającemu.  

4.1. Zakres prac demontażowych:  

- demontaż istniejącego kotła Paromat Simplex wraz z osprzętem  

- demontaż istniejącego komina spalinowego (czopuch i wkład kominowy)  

- demontaż zaworów oraz pomp obiegowych i cyrkulacyjnej  
- demontaż naczynia przeponowego CO   

4.2. Zakres prac montażowych  

- montaż kotłów zgodnie ze schematem i rzutem kotłowni  

- montaż komina spalinowego wg załączonej specyfikacji i rysunku, przed zamówieniem elementów 
komina wszystkie wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie  

- montaż pomp obiegowych i zaworów mieszających wraz z osprzętem i armaturą  

- montaż pompy cyrkulacyjnej z osprzętem  

- montaż naczynia przeponowego CO;  

- montaż stacji uzdatniania wody;  

- wykonanie podłączenie pompy odwadniającej do istniejącej kanalizacji sanitarnej, wpięcie wykonać 
poprzez syfon;  

- wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu wykonanych przebić, odtworzeniu 
uszkodzonej posadzki oraz na pomalowaniu pomieszczenia kotłowni; - wykonanie robót 
elektrycznych w tym:  

• zasilanie odbiorników z istniejącej rozdzielnicy z wykorzystaniem istniejących 
obwodów zasilania po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości działania instalacji i 
dostosowaniu jej do aktualnych wymogów;  

• montaż paneli sterujących, czujników oraz okablowanie i podłączenie urządzeń winno 
być wykonane przez firmę autoryzowaną przez producenta kotłów zgodnie z 
załączonym schematem i DTR poszczególnych urządzeń;  

• uziemienie wszystkich przewodów i urządzeń stalowych w pomieszczeniu kotłowni do 
istniejącego obwodu uziemiającego po jego sprawdzeniu i potwierdzeniu 
prawidłowości działania właściwymi badaniami;  

• podłączenie kominów do istniejącej instalacji odgromowej  
  
  4.3.Ochrona p.poż.:  
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Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy (gaśnica proszkowa 6 kg  oraz 
koć gaśniczy), sprzęt umieścić w miejscu nie narażonym na uszkodzenie mechaniczne i oznakować 
miejsce usytuowania zgodnie z PN;  

  
  
  
4.4. Wytyczne montażowe  

Przewody CO wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur instalacyjnych 
średnich PN-74/N-74200 łączonych poprzez spawanie.   

- Przewody wody użytkowej – stosować rury miedziane lutowany lub rury stabilizowane z tworzywa . 
Armatura i osprzęt - wg schematu montażowego. Połączenia przewodów z armaturą wykonać w 
sposób, wynikający z typu armatury. Połączenia mufowe uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej, 
połączenia kołnierzowe za pomocą uszczelek.   

Kotły  podłączyć do instalacji gazowej za pomocą łączników na sztywno. Przed odbiornikami gazu 
zastosować zawór sferyczny do gazu posiadający atest IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczeństwa 
„B”.  

Przewody grzewcze w kotłowni zaizolować otulinami z pianki poliuretanowejj w płaszczu z folii 
PVC system PUR o grubości izolacji zgodnie z Dz. U. NR 75 poz. 690 z 2002 r z późniejszymi 
zmianami :  

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów  

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  
Minimalna grubo ść izolacji 

cieplnej, mm  

    (materiał 0,035 W/(m · K)1)  

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20  

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30  

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  
równa średnicy wewnętrznej 

rury  

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100  

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  

Uwaga:  

1)  przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  

  

Na przewodach wody zimnej zastosować izolację przeciwroszeniową o gr. min 6 mm.  
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Przejścia przewodów przez ściany kotłowni, stanowiące wydzielenie pożarowe, wykonać jako p.poż. i 
uszczelnić masą lub obejmami p.poż. odpowiednio do rodzaju przewodu i klasy odporności ogniowej 
elementu budynku.   

 Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotłów, osprzętu i armatury należy przeprowadzić 
badania polegające na kontroli pracy poszczególnych zespołów:  

- płukanie obiegu wodnego zładu c.o. w układzie otwartym;  

- próba szczelności zamontowanych urządzeń na ciśnienie 1,5 roboczego;  

- sprawdzenie działania układu sterowania;  

- po zakończeniu prac montażowych i uruchomieniu kotłowni wyczyścić wszystkie filtry siatkowe i 
filtroodmulnik  

Uruchomienie stacji uzdatniania wody potwierdzić odpowiednim protokołem.    
Po usunięciu zauważonych usterek należy przeprowadzić ruch próbny kotłowni „na gorąco” z udziałem 
przyszłego użytkownika w ciągu 72 h.  

Podłączenie kotła do instalacji gazowej oraz okablowanie i montaż sterowania należy zlecić firmę lub 
osobie posiadającym odpowiednie uprawnienia i autoryzacje producenta.  

  

5.0. Uwagi ogólne  

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.  

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa 2003 r oraz 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe opracowanie COBRTI „Instal”1988 r.  

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do 
stosowania na rynku polskim.   

Wszystkie nazwy własne materiałów wymienione w niniejszej dokumentacji  należy przyjąć jako 
wzorzec - dopuszcza się ich zastąpienie materiałami równoważnymi o takich samych parametrach lub 
lepszych. Powyższa uwaga dotyczy opisu i rysunków Przed przystąpieniem do montażu wszystkie 
wymiary sprawdzić z natury.  

  
   

marcin.kierstan
Prostokąt

marcin.kierstan
Prostokąt
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6.0. Informacja BIOZ  

  

 
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia - projektowana inwestycja nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  Budowa instalacji gazowej nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarowego.  

  

  

7.0. Informacja  dotycząca obszaru oddziaływania oraz ochrony konserwatorskiej  

Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej przebudowy instalacji gazowej 

będą prowadzone w obrębie pomieszczenia istniejącej kotłowni na terenie Inwestora. W związku 

z powyższym obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie teren Inwestora. Z tego 

samego powodu nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na 

planowany zakres robót.  

  

  

Opracowała:    
  

mgr inż. Elena Kotwicka  
  

  
  

  

Tytuł opracowania:   
Projekt  Budowlano - Wykonawczy   modernizacji   kotłowni  

gazowej   

Adres obiektu:   
Dom Dziecka w Kórnik u - Bninie, ul.  Błażejewska 63,  

Budynek Główny   

Branża:     Instalacje sanitarne    

Stadium:   PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY     

Inwestor:   
Powiat Poznański, 60 - 509     

Poznań ul. Jackowskiego 18   
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  B. Część obliczeniowa  
1.0.Dobór pompy obiegowej kotła   

- wymagany przepływ:  

Q                  70 x 0,86 
                G =-------------- = --------------     = 4,01 m3/h 

tz - tp                          50 
- wymagany przepływ           -  4,01 m3/h  
- wymagana wysokość podnoszenia       -  3,0  mSW   
Dobrano pompę obiegową 25-60 , PN6 o następujących parametrach pracy:  
- wydajność           4,01  m3/h  
- wysokość podnoszenia       3,0 mSW  
- maks. pobór mocy         0,051 kW  
- napięcie zasilania         230 V    
2.0.Dobór pompy ładującej podgrzewacze CWU   
Zgodnie z danymi technicznymi podgrzewaczy :  
wymagany przepływ     
- straty ciśnienia:  

G = 6,0 m3/h 

  podgrzewacz      -  3,0  mSW   
  przewody w kotłowni    -  1,0  mSW  
                        Razem        4,0  mSW  

Dobrano pompę obiegową c.o. 32-80 o następujących parametrach pracy:  
- wydajność           6,0 m3/h  
- wysokość podnoszenia       4,0 mSW  
- maks. pobór mocy         0,124 kW  
- napięcie zasilania         230V    
3.0. Zabezpieczenie zładu centralnego ogrzewania  
 Projektowana instalacja c.o. pracować będzie w układzie zamkniętym. Stąd zabezpieczenie zładu 
winno odpowiadać wymogom normy PN-91/B-02414.  
3.1. Obliczenie i dobór zaworu bezpieczeństwa kotła  
   Obliczanie zaworu przeprowadzono zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego 
UC/KW-04. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa winna spełniać wymóg:  

m ≥ 3600 x N/r = 3600 x 70/2133 = 118 kg/h  
gdzie :  
N =70 kW - maksymalna trwała moc kotła;  
r = 2133,0 kJ/kg - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem; Pabs=4,0 bar 
Założenia do obliczeń:  
typ zaworu 1915 

αc= 0,4 - współczynnik wypływu dla cieczy przy Po = 3,0 bar;  

αp =0,67 - współczynnik wypływu dla pary przy Po = 3,0 bar;  

ciśnienie początku otwarcia   -   3 bar  
Wymagane pole przekroju kanału dopływowego z uwzględnieniem powstania mieszanki 
parowowodnej :                                A = Ap+Aw ;  
Ilość 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 bezpieczeństwa przy ciśnieniu absolutnym  
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                               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 - ciep!o parowania wody przy ci�nieniu przed zaworem. 4,0 bar ; 
Wymagane pole przekroju kana!u dop!ywowego dla pary: 

          2
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2 08,9
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gdzie: 

K = 0,53  - wspó!czynnik poprawkowy uwzgl"dniaj#cy w!a�ciwo�ci pary i jej parametry  
przed zaworem; 

P2 = 0      - nadci�nienie na wylocie z zaworu bezpiecze�stwa; 

P1 = 3,0 bar - nadci�nienie przed zaworem. 

Wymagane pole przekroju kana!u dop!ywowego dla wody: 
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Wymagane pole przekroju zaworu:       A = 13,29  mm2 

                          mm
A

do 11,4
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Dobrano zawór bezpiecze�stwa typ 1915 o �rednicy  DN 25 z przy!#czami gwintowanymi, �rednica 
siedliska do= 20  mm. Ci�nienie pocz#tku otwarcia 3,0 bar. 

3.2. Obliczenie i dobór  naczynia wzbiorczego z!adu centralnego ogrzewania 

      Zgodnie z PN-91/B-02414 pojemno�$ naczynia wzbiorczego równa jest: 

Vu = v ´ p1 ´ Dv =  1,12 ´ 999,6 ´ 0,0356 =  39,86 dm3 

gdzie pojemno�$ wodna z!adu  równa jest: Vz = 1,12 m3 

p1 = 999 kg/m3 - g"sto�$ wody w temperaturze pocz#tkowej: 

Dv  = 0,0356 dm3/kg - przyrost obj"to�ci w!a�ciwej wody instalacyjnej. 

Pojemno�$ u%ytkowa naczynia Vu = 40 dm3  

Pojemno�$ ca!kowita naczynia: 

          l
PP

P
VV un 106

15,03,0

1,03,0
40

1,0

max

max
=

-

+
=

-

+
=  

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 V=200 NG. &rednica 
rury przy!#czeniowej R1�. 
- pojemno�$ ca!kowita Vu=180 l, 

- �rednica   Æ634 mm 
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4.0. Wykaz urz�dze� kot�owni 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ! Uwagi 

1 Kocio� wisz!cy gazowy kondensacyjny o mocy 70 kW  kpl. 2  

2 Pompa obiegowa kot�a  25-60 

G=3,5 m3/h, H=3,0 mSW, N=0,051 kW, V= 230V 

szt. 2  

3 Pompa �aduj!ca zasobnik  32-80 

G=6,0 m3/h, H=4 mSW, N=0,124 kW, V= 230V 

szt. 1  

4 Pompa cyrkulacyjna  25-60N  

G=0,65 m3/h, H=4,3 mSW, N=0,045 kW, V= 230V, 

szt. 1  

5 Pompa obiegowa CO 32-60 

G=4,49 m3/h, H=3,0 mSW, N=0,085 kW, V= 230V  

szt. 1  

6 Pompa obiegowa CO   32-80  

G=1,98 m3/h, H=4,4 mSW, N=0,045 kW, V= 230V, 

szt. 1  

7 Zawór  mieszaj!cy trójdrogowy DN 32, kvs= 16 m3/h  

z si�ownikiem. 
kpl 1  

8 Zawór  mieszaj!cy trójdrogowy DN 25, kvs= 10 m3/h  

z si�ownikiem. 
kpl 1  

9 Naczynie przeponowe CO V= 200 NG,  

 

szt. 1  

10 Z�!cz" odcinaj!ce Rp 1� zabezpieczone odci"cie  

z mo#liwo$ci! opró#niania naczynia 

szt. 1  

11 Zawór  bezpiecze%stwa c.o. typ 1915, Rp 1�, Po = 3,0 bar szt. 2  

12 Ogranicznik poziomu wody w kotle typ 933.1 szt. 1  

13 Zmi"kczacz wody do kot�owni G=1,0 m3/h kpl 1  

14 Sprz"g�o hydrauliczne SP65/150/110 kpl 1  

15 Zawór ko�nierzowy do wody gor!cej DN 65 szt. 4  

16 Zawór z przy�!czami gwintowanymi do wody gor!cej DN50 szt. 9  

17 Jw. lecz DN 40 szt. 4  

18 Jw. lecz DN 25 szt. 8  

19 Jw. lecz DN 20  szt. 2  

20 Jw. lecz DN 15 szt. 2  

21 Zawór z przy�!czami gwintowanymi do gazu DN 25 szt. 2  

22 Zawór antyska#eniowy typ EA DN25 szt. 1  

23 Zawór zwrotny DN 50 szt. 3  

24 Zawór zwrotny DN 40 szt. 2  

25 Zawór zwrotny DN 25 szt. 1  

26 Filtr siatkowy DN 50 szt. 2  

27 Jw. lecz DN 40 szt. 2  

28 Jw. lecz DN 25  szt. 1  

29 Filtr siatkowy DN 25 do gazu szt. 2  

30 Manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-0,6 Mpa  $rednica 

tarczy 100 mm z zabudow! i kurkiem manometrycznym 

kpl 9  

31 Termometr o zakresie pomiaru 0 - 100o, $rednica tarczy 

100 mm 

kpl 2  

32 Wodomierz skrzyde�kowy typ Js-1,5 o wydajno$ci 

nominalnej G = 1,5 m3/h. 

kpl 1  

33 Odpowietrznik automatyczny szt. 2  

34 Filtr z wk�adem bawe�nianym z p�ukaniem wstecznym szt. 1  

35 Pompa odwadniaj!ca KP-150 kpl 1  
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4.1."Zestawienie"elementów"komina"spalinowego" 
Ozn. Wyszczególnienie Jedn. Ilo ! Uwagi 

K1 Adapter kot�a z poborem powietrza do spalania z kot�owni szt. 2  

K2 Zbiorczy kolektor spalinowy Æ200 dla 2 kot�ów szt. 1  

K3 Odskraplacz dwu!cienny Æ200 szt. 1  

K4 Wyczystka dwu!cienna Æ200 szt. 1  

K5 Teleskop dwu!cienny Æ200 szt. 1  

K6 Rura dwu!cienna Æ200 L=1000 mm szt. 2  

K7 Rura dwu!cienna Æ200 L=500 mm szt. 1  

K8 Kolano jedno!cienne 95o z podstawk" Æ200 szt. 1  

K9 Rura spalinowa jedno!cienna L=1000 mm; Æ200 szt. 14  

K10 Zako#czenie ustnikowe;  Æ200 szt. 1  

K11 P�yta dachowa szt. 1 Wyk. warszt. 

K12 Ko�nierz przeciwdeszczowy szt. 1  

K13 Obejma monta$owa czopucha szt. 4  

K14 Neutralizator skroplin kpl 1  
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Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji kotłowni gazowej 

Inwestor:  Powiat Poznański, 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 

Obiekt:      Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, Budynek mieszkalny I 

Temat:      Modernizacja kotłowni gazowej 

A. Cz. opisowa 

1.0.Dane ogólne 

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni gazowej 

produkującej czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

dla budynku mieszkalnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie przy ul. Błażejewskiej 63. 

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego 

obiektu (instalacji cieplnej) niestanowiące bieżącej konserwacji poprzez wymianę istniejącego 

niskotemperaturowego wodnego kotła gazowego  na wysokosprawny  kocioł kondensacyjny oraz 

wymianie istniejących pomp obiegowych na wysokosprawne pompy obiegowe z płynną regulacją 

obrotów. Prace będą prowadzone wewnątrz budynku w pomieszczeniu istniejącego kotła. Zgodnie z 

art. 29 ust. 1 punkt 27 oraz art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawa Budowlanego (Dz. U z 

2016 poz. 290) roboty objęte opracowaniem nie wymagają uzyskania  pozwolenia na budowę. 

Podstawy opracowania: 

- umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych  

- „ Ekspertyza techniczna kotłowni wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i oceną 

efektywności energetycznej kotła” dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie budynek 

administracyjny,  opracowanie Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak 06.2016 r 

- mapa zasadnicza  

- ustalenia poczynione w trakcie wizji lokalnej  

- podkłady architektoniczno-budowlane 

- inwentaryzacja szkicowa wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania 

- obowiązujące przepisy i normatywy. 

 

2.0. Stan istniejący 

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 

budynku mieszkalnego Domu Dziecka w Kórniku Bninie jest istniejący atmosferyczny kocioł 

gazowy typ UNICAL GEA 53E o mocy 53,7 kW zasilany gazem ziemnym wysokometanowym 

klasy E wg PN-C-04750:2011. Dostawa paliwa gazowego odbywa się na odstawie bezterminowej 

umowy kompleksowego dostarczania paliwa gazowego zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z 

o.o.  Kocioł produkuje czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 

wody. Ciepła woda magazynowana jest w podgrzewaczu pojemnościowym ACV typ HL o 

pojemności 240 l. Rok produkcji kotła – 2000.  Zgodnie z opracowaną w 2016 roku ekspertyzą 

techniczną, urządzenia kotłowni (kocioł,  podgrzewacz pojemnościowy oraz osprzęt i sterowanie) nie 

spełniają obowiązujących wymogów w zakresie sprawności i efektywności energetycznej. Zgodnie z 

zaleceniem ekspertyzy Inwestor zdecydował się na przeprowadzenie modernizacji kotłowni 

polegającej na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem wyrobów budowlanych 

(kocioł, podgrzewacz, pompy obiegowe) innych niż użyto w stanie pierwotnym.  
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3.0. Projektowane rozwiązanie 

Projektuje się modernizację istniejącej kotlowni wykonać w oparciu o gazowy kondensacyjny kocioł 

wiszący. Dane techniczne projektowanego kotła: 

- znamionowa wydajność dla parametrów 80/60oC    11,6 – 48,7 kW 

- standardowa sprawność dla parametrów 75/60oC    106 % 

- ilość skroplin        1,60 – 4,68 l/h 

- znormalizowany wskaźnik emisji NOx     20 mg/kWh 

- znormalizowany wskaźnik emisji CO     10 mg/kWh 

- średnica wylotu spalin/poboru powietrza     110/160 

- maks. ciśnienie wody        4 bar 

- pobór mocy elektrycznej       83 W 

Kocioł będzie pracować ze sterowaniem pogodowym w funkcji temperatury zewnętrznej.   

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu o następujących 

danych technicznych: 

- pojemność nominalna        385 l 

- moc ciągła dla temp. wody grzewczej 70oC    43 kW 

- wydajność ciągła przy podgrzewie do 10-45oC    1053l/h 

- dopuszczalne ciśnienie robocze (woda grzewcza/użytkowa)  10 bar 

- dopuszczalna temperatura robocza (woda grzewcza/użytkowa)  110oC/950C 

- waga          101 kg 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkniętym zgodnie z PN-99/B-

02414. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem ciśnienia - za pomocą zaworu bezpieczeństwa 

SYR typ 1915 DN 25. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem objętości wody - za pomocą 

naczynia przeponowego typ 50 NG. 

Zabezpieczenie podgrzewacza CWU zgodnie z PN-76/B-02440 przed wzrostem ciśnienia - za 

pomocą  zaworu bezpieczeństwa typ 2115 SYR DN20. Zabezpieczenie przed wzrostem objętości 

wody - za pomocą naczynia przeponowego typ 8 DD . 

Woda w zładzie c.o. winna odpowiadać wymogom PN-93/C-04607. Doprowadzenie wody zimnej do 

uzupełnienia zładu z istniejącej instalacji wodociągowej poprzez projektowany zmiękczacz o 

wydajności 0,3-0,6 m3/h. Popłuczyny ze stacji uzdatniania odprowadzić nad kratkę ściekową. Do 

kontroli ilości wody uzupełniającej zamontować wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej 

G = 1,5 m3/h. 

Kocioł gazowy wraz z osprzętem będzie zamontowany w miejscu istniejącego kotła w wydzielonym 

pomieszczeniu. Pomieszczenie posiada skuteczna wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. 

Nawiew kanałem Z-owym nad posadzkę. Wywiew – istniejącymi kanałami murowanymi nad dach 

budynku. 

Odprowadzenie spalin – wykonać poprzez  komin typu TURBO koncentryczny spalinowo-

powietrzny ø110/160 i spalinowy jednościenny  ø110. Komin wykonać zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1443:2005 „Kominy Wymagania ogólne”. Pobór powietrza do spalania z zewnątrz 

pomieszczenia kotłowni poprzez szacht kominowy. 

 

4.0.  Dobór materiału oraz warunki wykonania i montażu 

Zakres prac objęty opracowaniem wymaga przeprowadzenia prac demontażowych,  montażowych 

oraz naprawczych. Stan istniejącej instalacji sanitarnej i elektryczne oraz elementy budowlane 

obiektu oceniono w oparciu o wizję lokalna oraz informacje przekazane przez użytkownika. Dlatego 
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przed przystąpieniem do każdego etapu prac remontowych należy sprawdzić stan istniejących 

instalacji i wszelkie wątpliwości zgłosić Zamawiającemu. 

4.1. Zakres prac demontażowych: 

- demontaż istniejącego kotła UNICAL GEA 53E wraz z osprzętem 

- demontaż istniejącego wkładu kominowego   

- demontaż podgrzewacza pojemnościowego V=240 l 

- demontaż zaworów oraz pompy obiegowej i cyrkulacyjnej 

- demontaż naczyń przeponowych 

- demontaż istniejącego kanału nawiewnego wykonanego z rury PVC 

4.2. Zakres prac montażowych 

- montaż kotła zgodnie ze schematem i rzutem kotłowni 

- montaż wkładu kominowego wg załączonej specyfikacji i rysunku,  

  przed zamówieniem elementów komina wszystkie wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie 

- montaż podgrzewacza pojemnościowego 

- montaż pompy obiegowej wraz z osprzętem i armaturą 

- montaż pompy cyrkulacyjnej z osprzętem 

- montaż naczynia przeponowego CO; 

- montaż stacji uzdatniania wody; 

- montaż kanału Z-owego nawiewnego 160 wykonanego z rury SPIRO  

- wykonanie robót budowlanych w tym: 

 uzupełnienie wykonanych przebić,  

 skucie i odtworzeniu uszkodzonej posadzki z płytek  

 pomalowanie pomieszczenia kotłowni (sufit 15 m2, ściany 8,5 m2); 

- wykonanie robót elektrycznych w tym: 

 zasilanie odbiorników z istniejącej rozdzielnicy z wykorzystaniem istniejących 

obwodów zasilania po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości działania instalacji i 

dostosowaniu jej do aktualnych wymogów; 

 montaż paneli sterujących, czujników oraz okablowanie i podłączenie urządzeń winno 

być wykonane przez firmę autoryzowaną przez producenta kotłów zgodnie z 

załączonym schematem i DTR poszczególnych urządzeń; 

 wykonać połączenia ochronne obudów urządzeń elektrycznych, zacisków PE. 

Uziemienie szyny wyrównawczej wykonać łącząc z zewnętrznym uziomem.  

 wykonać podłączenie komina do istniejącej instalacji odgromowej; 

4.4. Wytyczne montażowe 

- Przewody CO wykonać z rur miedzianych lutowanych.  

- Przewody wody użytkowej – rury miedziane lutowany lub rury stabilizowane z tworzywa. 

Armatura i osprzęt - wg schematu montażowego. Połączenia przewodów z armaturą wykonać w 

sposób, wynikający z typu armatury. Połączenia mufowe uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej.  

Kocioł  podłączyć do instalacji gazowej za pomocą łączników na sztywno. Przed odbiornikiem gazu 

zastosować zawór sferyczny do gazu posiadający atest IGNIG w Krakowie ze znakiem 

bezpieczeństwa „B”. 

Przewody grzewcze zaizolować otulinami z pianki poliuretanowejj w płaszczu z folii PVC o grubości: 

- 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm 

- 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm 
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Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy przeprowadzić 

badania polegające na kontroli pracy poszczególnych zespołów: 

- płukanie obiegu wodnego zładu c.o. w układzie otwartym; 

- próba szczelności zamontowanych urządzeń na ciśnienie 1,5 roboczego; 

- sprawdzenie działania układu sterowania; 

Uruchomienie stacji uzdatniania wody potwierdzić odpowiednim protokołem.  

Po usunięciu zauważonych usterek należy przeprowadzić ruch próbny kotłowni „na gorąco” z 

udziałem przyszłego użytkownika w ciągu 72 h.  

Podłączenie kotła do instalacji gazowej oraz okablowanie i montaż sterowania należy zlecić firmę 

lub osobie posiadającym odpowiednie uprawnienia i autoryzacje producenta. 

 

5.0. Uwagi ogólne 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa 2003 r oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe opracowanie COBRTI „Instal”1988 r. 

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do 

stosowania na rynku polskim.  

Wszystkie nazwy własne materiałów wymienione w niniejszej dokumentacji  należy przyjąć 

jako wzorzec - dopuszcza się ich zastąpienie materiałami równoważnymi o takich samych 

parametrach lub lepszych. Powyższa uwaga dotyczy opisu i rysunków 

Przed przystąpieniem do montażu wszystkie wymiary sprawdzić z natury. 

marcin.kierstan
Prostokąt
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6.0. Wykaz urządzeń kotłowni 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW  kpl. 1  

2 Podgrzewacz pojemnościowo – przepływowy   V= 400 l  kpl. 1  

3 Pompa obiegowa CO  25-60 

G=3,0 m3/h, H=3,0 mSW, N=0,051 kW, V= 230V 

szt. 1  

4 Pompa ładująca zasobnik   25-60 

G=1,7 m3/h, H=3 mSW, N=0,03 kW, V= 230V 

szt. 1  

5 Pompa cyrkulacyjna 15-40 szt. 1  

6 Naczynie przeponowe CO typ 80 NG szt. 1  

7 Naczynie przeponowe CWU typ refix  18 DD Pr =6 bar;  szt. 1  

8 Zawór  bezpieczeństwa c.o. typ 1915, Rp 1’, Po = 3,0 bar szt. 1  

9 Zawór  bezpieczeństwa CWU typ 2115, Rp 3/4’, Po = 6,0 bar szt. 1  

10 Zmiękczacz wody do kotłowni G=03 – 0,6 m3/h kpl 1  

11 Zawór z przyłączami gwintowanymi do wody gorącej DN40 szt. 2  

12 Jw. lecz DN 25 szt. 15  

13 JW. lecz DN 20 Szt. 2  

14 Jw. lecz DN 15 szt. 3  

15 Zawór antyskażeniowy typ EA DN25 szt. 1  

16 Zawór zwrotny DN 25 szt. 2  

17 Jw. lecz DN 15 Szt. 1  

18 Filtr siatkowy DN 40 szt. 1  

19 Jw. lecz DN 25 szt. 2  

20 Jw. lecz DN 25 do gazu szt. 1  

21 Manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-0,6 MPa  średnica tarczy 100 

mm z zabudową i kurkiem manometrycznym 

kpl 4  

22 Termometr o zakresie pomiaru 0 - 100o, średnica tarczy 100 mm kpl 1  

23 Filtr z wkładem bawełnianym z płukaniem wstecznym  1  

24 Wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej G = 1,5 m3/h. kpl 1  

25 Odpowietrznik automatyczny  2  

26 Złączę odcinające typ SU Rp 1” zabezpieczone odcięcie   1  

                 

6.1. Zestawienie elementów komina TURBO spalinowego ø110 i  

       spalinowo-powietrznego ø110/160  

Ozn Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

K1 Adapter kotła szt. 1  

K2 Kolano spalinowo-powietrzne  90o z wyczystką szt. 1  

K3 Odskraplacz  spalinowo-powietrzny szt. 1  

K4 Rura spalinowo-powietrzna L=250 mm szt. 1  

K5 Kolano jednościenne ø110 95o z podstawką szt. 1  

K6 Rura spalinowa jednościenna ø110 L=1000 mm szt. 8  

K7 Rura spalinowa jednościenna ø110 L=500 mm szt. 1  

K8 Zakończenie komina z przewietrzeniem szt. 1  

K9 Płyta dachowa  szt. 1 Wyk. warszt. 

K10 Rura spalinowa jednościenna ø110 L=250 mm szt. 1  

K11 Obejma montażowa szt.   

K12 Neutralizator skroplin kpl 1  

   

  

Opracowanie:     
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"Szajerka" Ireneusz Szajerka

1

Plan sytuacyjny



1
8
0
0

Ï

7

0

0

1800

s

"Szajerka" Ireneusz Szajerka

2

Rzut i przekrój kotłowni

UWAGI:

1. Oznaczenia urządzeń - patrz część opisowa;

    oznaczenia przewodów -wg rys. nr 3

2. Kocioł montować na konstrukcji systemowej



UWAGI:

1. Oznaczenia urządzeń - patrz część

opisowa

2. W najwyższych punktach instalacji

montować odpowietrzenie.

3. Przewody istniejące oznaczono linią

cieńką

c.o. powr·t

CWU

cyrkulacja CWU

c.o. zasilanie

Oznaczenie przewodów

gaz

woda zimna

przewody sterujŃce

WGB 50 H

odprowadzenie skroplin z kotğa

"Szajerka" Ireneusz Szajerka

Imię i nazwisko

Obiekt:

Tytuł:

Skala

Format

Data

Projektant

Stadium

Rysunek nr Inwestor:

Podpis

3

Opracował

Schemat montażowy



 

 

„SZAJERKA” Ireneusz Szajerka 

ul. Wichrowa 6, 62-004 Kicin 

ireneusz@szajerka.pl 

Tel. 691 484 878 

Dom Dziecka  w Kórniku-Bninie 

ul.Błazejewska 63, 62-035 Kórnik 

budynek mieszkalny II 

Obiekt 

Projekt Budowlano-Wykonawczy 

modernizacji kotłowni  budynku mieszkalnego  

Domu Dziecka  

w Kórniku-Bninie , ul. Błażejewska 63 

Nazwa opracowania: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Inwestor 

DOKUMENTACJA 

BUDOWLANA 

Stadium 

SANITARNA 

Branża 

KÓRNIK-Bnin ,  

ul. Błażejewska 63 

Miejscowość 

Nr umowy:  Egzemplarz Data:        czerwiec 2017 

Zespół autorski: 

Projektant  :                     mgr inż. Elena Kotwicka  

                                            upr. bud. Nr 368/86 UW 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zawartość opracowania 

 

 

A. Cz. opisowa 

 

1.0.Dane ogólne ....................................................................................................................... 2 

2.0. Stan istniejący ................................................................................................................... 2 

3.0. Projektowane rozwiązanie ................................................................................................ 3 

4.0.  Dobór materiału oraz warunki wykonania i montażu ...................................................... 3 

5.0. Uwagi ogólne .................................................................................................................... 5 

6.0. Wykaz urządzeń kotłowni ................................................................................................ 6 

 

 

 

C. Cz. rysunkowa: 

Rys. nr 1 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr 2 – Rzut i przekroje pomieszczenia kotła 

Rys. nr 3 – Schemat montażowy 

 

 

 



 

2 

 

Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji kotłowni gazowej 

Inwestor:  Powiat Poznański, 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 

Obiekt:      Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, Budynek mieszkalny II 

Temat:      Modernizacja kotłowni gazowej 

A. Cz. opisowa 

1.0.Dane ogólne 

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni gazowej 

produkującej czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

dla budynku mieszkalnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie przy ul. Błażejewskiej 63. 

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego 

obiektu (instalacji cieplnej) niestanowiące bieżącej konserwacji poprzez wymianę istniejącego 

niskotemperaturowego wodnego kotła gazowego  na wysokosprawny  kocioł kondensacyjny oraz 

wymianie istniejących pomp obiegowych na wysokosprawne pompy obiegowe z płynną regulacją 

obrotów. Prace będą prowadzone wewnątrz budynku w pomieszczeniu istniejącego kotła. Zgodnie z 

art. 29 ust. 1 punkt 27 oraz art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawa Budowlanego (Dz. U z 

2016 poz. 290) roboty objęte opracowaniem nie wymagają uzyskania  pozwolenia na budowę. 

Podstawy opracowania: 

- umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych  

- „ Ekspertyza techniczna kotłowni wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i oceną 

efektywności energetycznej kotła” dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie budynek 

administracyjny,  opracowanie Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak 06.2016 r 

- mapa zasadnicza  

- ustalenia poczynione w trakcie wizji lokalnej  

- podkłady architektoniczno-budowlane 

- inwentaryzacja szkicowa wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania 

- obowiązujące przepisy i normatywy. 

 

2.0. Stan istniejący 

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 

budynku mieszkalnego Domu Dziecka w Kórniku Bninie jest istniejący atmosferyczny kocioł 

gazowy typ UNICAL GEA 53E o mocy 53,7 kW zasilany gazem ziemnym wysokometanowym 

klasy E wg PN-C-04750:2011. Dostawa paliwa gazowego odbywa się na odstawie bezterminowej 

umowy kompleksowego dostarczania paliwa gazowego zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z 

o.o.  Kocioł produkuje czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 

wody. Ciepła woda magazynowana jest w podgrzewaczu pojemnościowym ACV typ HL o 

pojemności 240 l. Rok produkcji kotła – 2000.  Zgodnie z opracowaną w 2016 roku ekspertyzą 

techniczną, urządzenia kotłowni (kocioł,  podgrzewacz pojemnościowy oraz osprzęt i sterowanie) nie 

spełniają obowiązujących wymogów w zakresie sprawności i efektywności energetycznej. Zgodnie z 

zaleceniem ekspertyzy Inwestor zdecydował się na przeprowadzenie modernizacji kotłowni 

polegającej na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu z zastosowaniem wyrobów budowlanych 

(kocioł, podgrzewacz, pompy obiegowe) innych niż użyto w stanie pierwotnym.  
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3.0. Projektowane rozwiązanie 

Projektuje się modernizację istniejącej kotlowni wykonać w oparciu o gazowy kondensacyjny kocioł 

wiszący. Dane techniczne projektowanego kotła: 

- znamionowa wydajność dla parametrów 80/60oC    11,6 – 48,7 kW 

- standardowa sprawność dla parametrów 75/60oC    106 % 

- ilość skroplin        1,60 – 4,68 l/h 

- znormalizowany wskaźnik emisji NOx     20 mg/kWh 

- znormalizowany wskaźnik emisji CO     10 mg/kWh 

- średnica wylotu spalin/poboru powietrza     110/160 

- maks. ciśnienie wody        4 bar 

- pobór mocy elektrycznej       83 W 

Kocioł będzie pracować ze sterowaniem pogodowym w funkcji temperatury zewnętrznej.   

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu o następujących 

danych technicznych: 

- pojemność nominalna        385 l 

- moc ciągła dla temp. wody grzewczej 70oC    43 kW 

- wydajność ciągła przy podgrzewie do 10-45oC    1053l/h 

- dopuszczalne ciśnienie robocze (woda grzewcza/użytkowa)  10 bar 

- dopuszczalna temperatura robocza (woda grzewcza/użytkowa)  110oC/950C 

- waga          101 kg 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkniętym zgodnie z PN-99/B-

02414. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem ciśnienia - za pomocą zaworu bezpieczeństwa 

SYR typ 1915 DN 25. Zabezpieczenie zładu c.o. przed wzrostem objętości wody - za pomocą 

naczynia przeponowego typ 50 NG. 

Zabezpieczenie podgrzewacza CWU zgodnie z PN-76/B-02440 przed wzrostem ciśnienia - za 

pomocą  zaworu bezpieczeństwa typ 2115 SYR DN20. Zabezpieczenie przed wzrostem objętości 

wody - za pomocą naczynia przeponowego typ 8 DD . 

Woda w zładzie c.o. winna odpowiadać wymogom PN-93/C-04607. Doprowadzenie wody zimnej do 

uzupełnienia zładu z istniejącej instalacji wodociągowej poprzez projektowany zmiękczacz o 

wydajności 0,3-0,6 m3/h. Popłuczyny ze stacji uzdatniania odprowadzić nad kratkę ściekową. Do 

kontroli ilości wody uzupełniającej zamontować wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej 

G = 1,5 m3/h. 

Kocioł gazowy wraz z osprzętem będzie zamontowany w miejscu istniejącego kotła w wydzielonym 

pomieszczeniu. Pomieszczenie posiada skuteczna wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. 

Nawiew kanałem Z-owym nad posadzkę. Wywiew – istniejącymi kanałami murowanymi nad dach 

budynku. 

Odprowadzenie spalin – wykonać poprzez  komin typu TURBO koncentryczny spalinowo-

powietrzny ø110/160 i spalinowy jednościenny  ø110. Komin wykonać zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1443:2005 „Kominy Wymagania ogólne”. Pobór powietrza do spalania z zewnątrz 

pomieszczenia kotłowni poprzez szacht kominowy. 

 

4.0.  Dobór materiału oraz warunki wykonania i montażu 

Zakres prac objęty opracowaniem wymaga przeprowadzenia prac demontażowych,  montażowych 

oraz naprawczych. Stan istniejącej instalacji sanitarnej i elektryczne oraz elementy budowlane 

obiektu oceniono w oparciu o wizję lokalna oraz informacje przekazane przez użytkownika. Dlatego 
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przed przystąpieniem do każdego etapu prac remontowych należy sprawdzić stan istniejących 

instalacji i wszelkie wątpliwości zgłosić Zamawiającemu. 

4.1. Zakres prac demontażowych: 

- demontaż istniejącego kotła UNICAL GEA 53E wraz z osprzętem 

- demontaż istniejącego wkładu kominowego   

- demontaż podgrzewacza pojemnościowego V=240 l 

- demontaż zaworów oraz pompy obiegowej i cyrkulacyjnej 

- demontaż naczyń przeponowych 

- demontaż istniejącego kanału nawiewnego wykonanego z rury PVC 

4.2. Zakres prac montażowych 

- montaż kotła zgodnie ze schematem i rzutem kotłowni 

- montaż wkładu kominowego wg załączonej specyfikacji i rysunku,  

  przed zamówieniem elementów komina wszystkie wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie 

- montaż podgrzewacza pojemnościowego 

- montaż pompy obiegowej wraz z osprzętem i armaturą 

- montaż pompy cyrkulacyjnej z osprzętem 

- montaż naczynia przeponowego CO; 

- montaż stacji uzdatniania wody; 

- montaż kanału Z-owego nawiewnego 160 wykonanego z rury SPIRO  

- wykonanie robót budowlanych w tym: 

 uzupełnienie wykonanych przebić,  

 skucie i odtworzeniu uszkodzonej posadzki z płytek  

 pomalowanie pomieszczenia kotłowni (sufit 15 m2, ściany 8,5 m2); 

- wykonanie robót elektrycznych w tym: 

 zasilanie odbiorników z istniejącej rozdzielnicy z wykorzystaniem istniejących 

obwodów zasilania po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości działania instalacji i 

dostosowaniu jej do aktualnych wymogów; 

 montaż paneli sterujących, czujników oraz okablowanie i podłączenie urządzeń winno 

być wykonane przez firmę autoryzowaną przez producenta kotłów zgodnie z 

załączonym schematem i DTR poszczególnych urządzeń; 

 wykonać połączenia ochronne obudów urządzeń elektrycznych, zacisków PE. 

Uziemienie szyny wyrównawczej wykonać łącząc z zewnętrznym uziomem.  

 wykonać podłączenie komina do istniejącej instalacji odgromowej; 

4.4. Wytyczne montażowe 

- Przewody CO wykonać z rur miedzianych lutowanych.  

- Przewody wody użytkowej – rury miedziane lutowany lub rury stabilizowane z tworzywa. 

Armatura i osprzęt - wg schematu montażowego. Połączenia przewodów z armaturą wykonać w 

sposób, wynikający z typu armatury. Połączenia mufowe uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej.  

Kocioł  podłączyć do instalacji gazowej za pomocą łączników na sztywno. Przed odbiornikiem gazu 

zastosować zawór sferyczny do gazu posiadający atest IGNIG w Krakowie ze znakiem 

bezpieczeństwa „B”. 

Przewody grzewcze zaizolować otulinami z pianki poliuretanowejj w płaszczu z folii PVC o grubości: 

- 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm 

- 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm 
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Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, osprzętu i armatury należy przeprowadzić 

badania polegające na kontroli pracy poszczególnych zespołów: 

- płukanie obiegu wodnego zładu c.o. w układzie otwartym; 

- próba szczelności zamontowanych urządzeń na ciśnienie 1,5 roboczego; 

- sprawdzenie działania układu sterowania; 

Uruchomienie stacji uzdatniania wody potwierdzić odpowiednim protokołem.  

Po usunięciu zauważonych usterek należy przeprowadzić ruch próbny kotłowni „na gorąco” z 

udziałem przyszłego użytkownika w ciągu 72 h.  

Podłączenie kotła do instalacji gazowej oraz okablowanie i montaż sterowania należy zlecić firmę 

lub osobie posiadającym odpowiednie uprawnienia i autoryzacje producenta. 

 

5.0. Uwagi ogólne 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa 2003 r oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe opracowanie COBRTI „Instal”1988 r. 

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do 

stosowania na rynku polskim.  

Wszystkie nazwy własne materiałów wymienione w niniejszej dokumentacji  należy przyjąć 

jako wzorzec - dopuszcza się ich zastąpienie materiałami równoważnymi o takich samych 

parametrach lub lepszych. Powyższa uwaga dotyczy opisu i rysunków 

Przed przystąpieniem do montażu wszystkie wymiary sprawdzić z natury. 

marcin.kierstan
Prostokąt
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6.0. Wykaz urządzeń kotłowni 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Kocioł wiszący gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW  kpl. 1  

2 Podgrzewacz pojemnościowo – przepływowy   V= 400 l  kpl. 1  

3 Pompa obiegowa CO  25-60 

G=3,0 m3/h, H=3,0 mSW, N=0,051 kW, V= 230V 

szt. 1  

4 Pompa ładująca zasobnik   25-60 

G=1,7 m3/h, H=3 mSW, N=0,03 kW, V= 230V 

szt. 1  

5 Pompa cyrkulacyjna 15-40 szt. 1  

6 Naczynie przeponowe CO typ 80 NG szt. 1  

7 Naczynie przeponowe CWU typ refix  18 DD Pr =6 bar;  szt. 1  

8 Zawór  bezpieczeństwa c.o. typ 1915, Rp 1’, Po = 3,0 bar szt. 1  

9 Zawór  bezpieczeństwa CWU typ 2115, Rp 3/4’, Po = 6,0 bar szt. 1  

10 Zmiękczacz wody do kotłowni G=03 – 0,6 m3/h kpl 1  

11 Zawór z przyłączami gwintowanymi do wody gorącej DN40 szt. 2  

12 Jw. lecz DN 25 szt. 15  

13 JW. lecz DN 20 Szt. 2  

14 Jw. lecz DN 15 szt. 3  

15 Zawór antyskażeniowy typ EA DN25 szt. 1  

16 Zawór zwrotny DN 25 szt. 2  

17 Jw. lecz DN 15 Szt. 1  

18 Filtr siatkowy DN 40 szt. 1  

19 Jw. lecz DN 25 szt. 2  

20 Jw. lecz DN 25 do gazu szt. 1  

21 Manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-0,6 MPa  średnica tarczy 100 

mm z zabudową i kurkiem manometrycznym 

kpl 4  

22 Termometr o zakresie pomiaru 0 - 100o, średnica tarczy 100 mm kpl 1  

23 Filtr z wkładem bawełnianym z płukaniem wstecznym  1  

24 Wodomierz skrzydełkowy o wydajności nominalnej G = 1,5 m3/h. kpl 1  

25 Odpowietrznik automatyczny  2  

26 Złączę odcinające typ SU Rp 1” zabezpieczone odcięcie   1  

                 

6.1. Zestawienie elementów komina TURBO spalinowego ø110 i  

       spalinowo-powietrznego ø110/160  

Ozn Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

K1 Adapter kotła szt. 1  

K2 Kolano spalinowo-powietrzne  90o z wyczystką szt. 1  

K3 Odskraplacz  spalinowo-powietrzny szt. 1  

K4 Rura spalinowo-powietrzna L=250 mm szt. 1  

K5 Kolano jednościenne ø110 95o z podstawką szt. 1  

K6 Rura spalinowa jednościenna ø110 L=1000 mm szt. 8  

K7 Rura spalinowa jednościenna ø110 L=500 mm szt. 1  

K8 Zakończenie komina z przewietrzeniem szt. 1  

K9 Płyta dachowa  szt. 1 Wyk. warszt. 

K10 Rura spalinowa jednościenna ø110 L=250 mm szt. 1  

K11 Obejma montażowa szt.   

K12 Neutralizator skroplin kpl 1  

   

  

Opracowanie:     

  

mgr inż. Elena Kotwicka  
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