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1 Dane ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, wymiany istniejącego 

kotła na paliwo stałe na nowy, gazowy, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 

nominalnej 300kW w Domu Pomocy Społecznej w Włoszczowie, zlokalizowanego przy ul. 

Koniecpolskiej 20 dz. nr ewid. 4149/2 i 4151/2 obr. 261306_4.0006. 

1.2 Zakres opracowania 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

- wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na nowy opalany gazem, 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- wytyczne uzyskane od inwestora, 

- inwentaryzacja własna, 

- podkłady budowlane, archiwalne otrzymane od inwestora, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

2 Technologia kotłowni gazowej 

2.1 Stan istniejący 

W obecnej chwili źródłem ciepła dla kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w 

Włoszczowie, jest kotłowni wyposażona w piec na paliwo stałe o mocy nominalnej 300kW. 

Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej posiada drugie awaryjne – szczytowe źródło ciepła, 

wyposażone w kocioł peletowy i olejowy o mocy 150kW każdy. W okresie letnim źródłem 

ciepła dla przygotowania ciepłej wody jest instalacja solarna wyposażona w 60 kolektorów. 

Ze względu na stan techniczny istniejącego kotła na paliwo stałe, oraz możliwość 

podpięcia do sieci gazowej, inwestor podjął decyzję o wymianie istniejącego urządzenia na 

nowe, o mocy 300kW zasilane paliwem gazowym.  

2.2 Opis ogólny wykonania kotłowni gazowej 

 

Nowym źródła ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Włoszczowie będzie kocioł 

gazowy, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania, modułowy typ MODULEX 300 firmy 

UNICAL. Jest to urządzenie składające się z sześciu modułów i mocy modulowanej w zakresie 

12,5 – 294kW (temperatura czynnika 80/60°C). Projektowany kocioł będzie zlokalizowany w 

wyremontowanym pomieszczeniu kotłowni, w miejscu zdemontowanego. Projektowany piec 

będzie pracował w układzie zamkniętym i będzie wytwarzać czynnik grzewczy o 

temperaturze 80/60°C. Projektowana kotłownia będzie zabezpieczona przeponowym 

naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa.  

Parametry kotła: 
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Nr Dane kotła 

1 Moc 12,5 - 294 kW 

2 

Wymiary 

szerokość 770 mm 

3 głębokość 1300 mm 

4 wysokość 1050 mm 

5 Ciężar własny 386 kg 

6 Pojemność wodna kotła 26,5 dm3 

7 Dopuszczalne ciśnienie robocze 6,0 bar 

8 Sprawność kotła przy temp. 80/60oC 97 % 

9 Średnica rury spalinowej 200 mm 

 

2.3 Technologia kotłowni 

Projektowana kotłownia gazowa będzie pracować w oparciu o modułowy, 

kondensacyjny kocioł gazowy typ MODULEX ETX 300 firmy UNICAL, o mocy modulowanej w 

zakresie 12,5-294kW. Projektowany kocioł należy wyposażyć w systemowy zestaw 

przyłączeniowy wyposażony w: zawór odcinający do gazu, membranowy zawór 

bezpieczeństwa 3,0bar, termostat przegrzania, ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa, 

termometr, manometr, filtr typu Y. Zestaw przyłączeniowy należy dodatkowo wyposażyć 

zawór zwrotny, oraz pompę obiegową elektroniczną, z płynną regulacją STRATOS 50/1-9 

firmy WILO. Zamiast systemowego sprzęgła hydraulicznego należy zastosować 

pojemnościowy bufor ciepła o pojemności 1000l. Bufor będzie miał również za zadanie 

połączenie ze sobą dwóch źródeł ciepła, w postaci projektowanego kotła z istniejącą 

kotłownią olejowo – peletową.  

Między zestawem przyłączeniowym kotła, a buforem ciepła należy wykonać odejście 

do podgrzewacza c.w.u.. Projektowana kotłownia będzie pracować w priorytecie ciepłej 

wody użytkowej względem instalacji co. Oznacza to, że w przypadku gdy sterownik kotła 

dostanie sygnał od czujnika w podgrzewaczu, o zbyt niskiej temperaturze wody, wyłączy 

pracę wszystkich pomp obiegowych i kotłowej a załączy pompę zasilającą wężownicę. Kocioł 

w tym momencie zacznie wytwarzać czynnik grzewczy o temperaturze 80/60°C. Po uzyskaniu 

temperatury 60°C w podgrzewaczu, zostanie wyłączona pompa c.w.u., a sterownik uruchomi 

pozostałe pompy . 

 Istniejąca kotłownia peletowo-olejowa pracuje w układzie zamkniętym o ciśnieniu 

dyspozycyjnym 1,5bar. Ze względu na to, że projektowana kotłownia będzie pracować w 

układzie 3,0bar, konieczne jest zastosowanie pomiędzy układami wymiennika ciepła, 

płytowego, lutowanego typ LC 110-180-2 firmy SECESPOL o mocy 300kW.  

Czynnik grzewczy z bufora ciepła będzie płynął na rozdzielacze, zasilania i powrotu, z rur 

stalowych czarnych bez szwu, DN150 długości L=2,0m. Z rozdzielaczy będzie wychodzić 

cztery pary przewodów zasilających instalacje c.o. we wszystkich budynkach Domu Pomocy 

Społecznej w Włoszczowie. Obieg czynnika grzewczego poszczególnych układach będzie 
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wymuszony za pomocą układów pompowo mieszających. Są one wyposażone w pompy 

elektroniczne z płynną regulacją oraz zawory trójdrożne mieszające z siłownikami. Nastawa 

zaworów trójdrożnych będzie regulowana przez sterownik kotła i będzie zależna od 

temperatury zewnętrznej.  

2.4 Przygotowanie ciepłej wody 

W obecnej chwili ciepła woda przygotowywana jest w dwóch podgrzewaczach typ 

WP6 o pojemności łącznej 4,0 dm3 i dwóch stojących dwuwężownicowych podgrzewaczy 

poj. 1000 dm3 każdy. Istniejące podgrzewacze typu WP6, ze względu na swój stan 

techniczny, zostaną wymienione na jeden nowy, stojący, dwuwężownicowy podgrzewacz o 

pojemności 4000 dm3. Dodatkowo, jako bufory ciepła dla instalacji solarnej pozostawione 

będą 1000 litrowe podgrzewacze.  

W zależności od pory roku i warunków atmosferycznych źródłem ciepła dla 

przygotowania c.w.u., może być projektowany kocioł gazowy typ MODULEX ETX 300 firmy 

UNICAL lub istniejące instalacja solarna wyposażona w 60 kolektorów. Głównym źródłem 

ciepła do przygotowania jest instalacja solarna. W pierwszej kolejności będzie zasilać 

projektowany podgrzewacz o poj. 4000l, a nadmiar energii będzie przekierowywany do 

istniejących podgrzewaczy poj. 1000l. Istniejące zbiorniki mają spełniać dwie funkcje, 

akumulacja nadmiaru energii wytwarzanej przez kolektory, oraz wstępny podgrzew c.w.u. w 

przypadku gdy ww. instalacja nie uzyska odpowiedniej temperatury do zasilania 

podgrzewacza c.w.u..  

Oba źródła ciepła będą mogły zasilać naprzemiennie wężownice w projektowanym 

podgrzewaczu c.w.u.. Oddzielenie obu układów odbywać się będzie za pomocą zaworów 

trójdrożnych rozdzielczych, zamontowanych na przewodach zasilania i powrotu. Do czasu 

osiągnięcia wymaganej temperatury przez instalacje solarną, 5°C większa od temperatury w 

podgrzewaczu, zawór trójdrożny będzie przepuszczać czynnik grzewczy pochodzący z kotła.  

Dodatkowo, w przypadku gdy rozbiór ciepłej wody będzie zbyt duży, a instalacja solarna nie 

będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości ciepła, zawory również przełączą się na 

zasilanie z kotłów. 

2.5 Pomieszczenie kotłowni  

Projektowa kotłownia gazowa będzie zlokalizowana w wyremontowanym 

pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Ściany pomieszczenia kotłowni powinny posiadać 

odporność ogniową klasy EI60. Drzwi do kotłowni, które otwierane są do wewnątrz budynku 

powinny posiadać odporność ogniową EI30. Strop pomieszczenia kotłowni należy wykonać 

jako gładki gazoszczelny.  

– powierzchnia podłogi w pomieszczeniu kotłowni – 22,9 m
2, 

– wysokość pomieszczenia kotłowni  – 3,1m, 

– kubatura pomieszczenia kotłowni – 70,99 m
3, 

– wymagana kubatura dla mocy zainstalowanej – 64,5 m
3 

– możliwa do zainstalowania  moc max. w kotłowni – 330,1kW 
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2.6 Doświetlenie naturalne kotłowni 

- powierzchnia całkowita podłogi w kotłowni – Fk = 22,9m
2, 

- minimalna wymagana powierzchnia okna w świetle – Fo = 1,52m
2. 1,26  

Wymagane: 

Powierzchnia okna w świetle powinna wynosić - �� =
�

��
∙ ��[	


] 

Istniejące w kotłowni okno o wymiarach 1,4 x 0,9m jest zbyt małe. Dlatego też należy je 

wymienić na nowe, większe o wymiarach 1,4 x 1,1m i powierzchni 1,54m2 

2.7 Bilans ciepła 

Kocioł na paliwo stałe, obsługujący Dom Pomocy Społecznej w Włoszczowie, posiada 

moc nominalnej 300kW i sprawności ok 85%. Szacunkowa (brak możliwości dokładnego 

sprecyzowania ze względu na stan techniczny urządzenia) rzeczywista moc istniejącego pieca 

to ok 255kW.  

Moc projektowanego kotła MODULEX 300, przy temperaturze czynnika grzewczego 

80/60°C, może oscylować w zakresie 12,5 – 294kW. Jest ona wystarczająca.  

2.8 Dobór rozdzielaczy głównych 

Dobrano rozdzielacz z rur stalowych bez szwu wg PN-H/74200, DN150mm (159x4,5mm) i 

długości L = 2,0m.  

- prędkość w rozdzielaczu – v = 0,24 m/s (0,24 < 0,25), 

- pojemność jednego rozdzielacza – 35,35 dm3, 

- pojemność obu rozdzielaczy – 70,7 dm3, 

2.9  Zabezpieczenie instalacji 

Projektuje się zabezpieczenie systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym-przeponowym 

wg normy PN-91/B-02414: 

- zestaw przyłączeniowy kotła jest wyposażony w membranowy zawór bezpieczeństwa 

DN32 i 3,0bar, 

- przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczenia zładu grzewczego typ NG 500 poj. 

500 dm3 3,0bar firmy REFLEX, 

- membranowy zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie wymiennika ciepła, typ 1915 

DN32 1,5bar firmy SYR, 

- membranowy zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u., typ 2115 

DN25 i 6,0bar firmy SYR, 

- przepływowe naczynie wzbiorcze, do wody socjalnej, typ DD33 poj. 33l firmy REFLEX, 

- przepływowe naczynie wzbior    cze, do wody socjalnej, typ DT200 poj. 33l firmy 

REFLEX, 

2.10 Urządzenia i armatura 

2.10.1 Pompa obiegowa kotła:  

W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego między projektowanym kotłem, 

a buforem dobrano pompę elektroniczną, z płynną regulacją typ STRATOS 50/1-9 o złączu 

kołnierzowym DN50, zakres wysokości podnoszenia 1-9mH2O, punkt pracy Q=15,5m
3
/h i 

H=3,0mH2O, pobór mocy 0,49kW, prąd znamionowy 230V 50Hz. 
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2.10.2 Pompa obiegowa wymiennika:   

W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego między projektowanym 

wymiennikiem ciepła, a buforem dobrano pompę elektroniczną, z płynną regulacją typ 

STRATOS 50/1-9 firmy WILO o złączu kołnierzowym DN50, zakres wysokości podnoszenia 1-

9mH2O, punkt pracy Q=15,5m
3
/h i H=4,2mH2O, pobór mocy 0,49kW, prąd znamionowy 

230V 50Hz. 

2.10.3 Pompa obiegowa instalacji c.o. budynku głównego oddział 1 i 2: 

W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego 

budynku głównego, oddział 1 i 2, dobrano pompę elektroniczną, z płynną regulacją typ 

STRATOS 65/1-12 firmy WILO o złączu kołnierzowym DN65, zakres wysokości podnoszenia 1-

12mH2O. 

2.10.4 Pompa obiegowa instalacji c.o. grzejnikowego w budynku pralni oddział 3: 

W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego w 

budynku pralni dobrano pompę elektroniczną, z płynną regulacją typ STRSATOS 32/1-10 

firmy WILO o złączu kołnierzowym DN32, zakres wysokości podnoszenia 1-10mH2O. 

2.10.5 Pompa obiegowa instalacji c.o. grzejnikowego w pomieszczeniu kotłowni: 

W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego w 

pomieszczeniach kotłowni dobrano pompę elektroniczną, z płynną regulacją typ STRATOS 

25/1-6 firmy WILO o złączu gwintowanym DN25. 

2.10.6 Pompa obiegowa instalacji ładowania podgrzewacza c.w.u.: 

W celu wymuszenia przepływu czynnika grzewczego w instalacji ładownia 

podgrzewaczy c.w.u. dobrano pompę elektroniczną, z płynną regulacją typ STRATOS 40/1-8 o 

złączu kołnierzowe DN40, zakres wysokości podnoszenia 1-8mH2O, punkt pracy Q=15,5m
3
/h 

i H=4,5mH2O, pobór mocy 55W, prąd znamionowy 230V 50Hz. 

2.10.7 Pompa cyrkulacji c.w.u.: 

W celu wymuszenia obiegu cyrkulacji c.w.u. dobrano pompę elektroniczną, z płynną 

regulacją typ STRATOS-Z 40/1-8 firmy WILO o złączu kołnierzowym DN40, zakres wysokości 

podnoszenia 1-8mH2O. 

2.10.8 Zawór trójdrożny mieszający c.o. grzejnikowego budynku głównego oddział 1 i 2 

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego, 

budynku głównego, oddział 1 i 2, dobrano zawór trójdrożny mieszający typ 4037 o złączu 

gwintowanym DN50 i Kvs40 firmy HERZ. Zawór należy wyposażyć w siłownik.  

2.10.9 Zawór trójdrożny mieszający c.o. grzejnikowego budynku administracyjnego 

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego, 

budynku administracyjnego, dobrano zawór trójdrożny mieszający typ 4037 o złączu 

gwintowanym DN40 i Kvs25 firmy HERZ. Zawór należy wyposażyć w siłownik.  

2.10.10 Zawór trójdrożny mieszający c.o. grzejnikowego budynku pralni i oddziału 3  

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego, 

budynku pralni oddziału 3, dobrano zawór trójdrożny mieszający typ 4037 o złączu 

gwintowanym DN25 i Kvs10 firmy HERZ. Zawór należy wyposażyć w siłownik.  
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2.10.11 Zawór trójdrożny mieszający c.o. grzejnikowego budynku pomieszczeń 

kotłowni 

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego w instalacji c.o. grzejnikowego, 

pomieszczeń kotlowni, dobrano zawór trójdrożny mieszający typ 4037 o złączu 

gwintowanym DN20 i Kvs6,3 firmy HERZ. Zawór należy wyposażyć w siłownik.  

2.10.12 Zawór trójdrożny mieszający, instalacja ciepłej wody użytkowej 

W  celu regulowania temperatury ciepłej wody użytkowej, płynącej do instalacji z 

podgrzewacza, należy zastosować, zdemontowany z istniejącego układu, zawór trójdrożny 

mieszający DN50 firmy HONEYWELL. 

2.10.13 Zawór trójdrożny rozdzielczy, zasilanie podgrzewacza c.w.u. 

W celu uzyskania możliwości przełączania źródeł ciepła zasilających podgrzewacz 

c.w.u., należy zastosować zawory trójdrożne  rozdzielcze (zasilanie i powrót) DN80 firmy 

HERZ. Zawory należy wyposażyć w siłowniki. 

 

2.11 Uzupełnianie i uzdatnianie wody grzewczej 

2.11.1 Zestaw uzdatniający wodę: 

Dla polepszenia jakości wody grzewczej i uzyskania parametrów zgodnych z PN 85/C-04601: 

- Filtr mechaniczny, oczyszczania wstępnego typ PROTECTOR 1” firmy BWT, 

- Zmiękczacz jonowymienny typ EUROSOFT 58 SE/WZ 80 firmy BWT, 

- Korektor chemiczny typ DOZOMAT 60 At.MT2 firmy BWT, 

2.11.2 Uzupełnianie czynnika grzewczego 

Za zespołem uzdatniania wody zabudowano  zawór napełniania instalacji [ZNI], 

wyposażony w antyskażeniowy  zawór zwrotny klasy BA. 

 

!!! Przed podłączeniem projektowanej kotłowni do istniejących instalacji 

grzewczych należy poddać je płukaniu chemicznemu, w  celu oczyszczenia przewodów z 

różnego rodzaju zanieczyszczeń.  !!! 

2.12 Dobór armatury zabezpieczającej 

2.12.1 Zabezpieczenie stanu wody 

Zgodnie z pkt. 27 normy PN-B-02414 z stycznia 1999 dobrane zostało zabezpieczenie stanu 

wody typ 933 firmy SYR. 

2.12.2 Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła 

W zestawie przyłączeniowym kotła znajduje się membranowy zawór bezpieczeństwa 

DN 1 ¼” 3,0 bar. 

2.12.3 Dobór zaworu bezpieczeństwa wymiennika płytowego 

W celu zabezpieczenia projektowanego płytowego wymiennika ciepła dobrany został 

membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 DN 1 ½” 1,5bar firmy SYR.  Doboru dokonano 

za pomocą programu producenta. Karta doborowa została dołączona do projektu.  
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2.12.4  Dobór zaworu bezpieczeństwa zabezpieczenia istniejących podgrzewaczy  

W celu zabezpieczenia istniejących podgrzewaczy wody, należy przed nimi 

zamontować membranowe zawory bezpieczeństwa typ 2115 1” 6,0bar firmy SYR. Doboru 

dokonano za pomocą programu producenta. Karta doborowa została dołączona do projektu. 

2.12.5 Dobór zaworu bezpieczeństwa zabezpieczenia projektowanego podgrzewacza   

W celu zabezpieczenia projektowanego podgrzewacza wody, należy przed nim 

zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 1 1/4” 6,0bar firmy SYR. Doboru 

dokonano za pomocą programu producenta. Karta doborowa została dołączona do projektu. 

2.12.6 Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczenia zładu grzewczego 

0W celu zabezpieczenie projektowanego układu grzewczego zastosowane zostanie 

przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności typ NG 500l 3,0 bar firmy REFLEX. Należy 

zastosować naczynie do wody grzewczej. 

Doboru dokonano w oparciu o program producenta urządzeń. Wyniki doboru zostały 

załączone do projektu. 

2.12.7 Dobór przepływowego naczynia wzbiorczego zabezpieczenia istniejących 

podgrzewaczy c.w.u. 

Przed istniejącymi podgrzewaczami c.w.u. należy zastosować przepływowe naczynia 

wzbiorcze typ DD 33 6,0bar firmy REFLEX, stojące, posiadające atest do wody socjalnej.  

Doboru dokonano w oparciu o program producenta urządzeń. Wyniki doboru zostały 

załączone do projektu. 

2.12.8 Dobór przepływowego naczynia wzbiorczego zabezpieczenia istniejących 

podgrzewaczy c.w.u. 

Przed projektowanym podgrzewaczam c.w.u. należy zastosować przepływowe 

naczynie wzbiorcze typ DT200 6,0bar firmy REFLEX, stojące, posiadające atest do wody 

socjalnej.  

Doboru dokonano w oparciu o program producenta urządzeń. Wyniki doboru zostały 

załączone do projektu. 

2.13 Wentylacja nawiewna i wyciągowa pomieszczenia kotłowni 

2.13.1 Wentylacja nawiewna socjalna 

Strumień powietrza wentylacyjnego nawiewnego wg WTWiO: 

− co najmniej 0,5 m3/h na 1kW dla obsługi wentylacji wywiewnej, 

Określenie przekrój kanału nawiewnego:  

��� =
0,5 ∙ �

3600 ∙ 0,97
[	
] 

 

��� =
0,5 ∙ 300

3600 ∙ 0,97
= 0,042[	
] 

 

Powietrze do kotłowni będzie nawiewane poprzez zmodyfikowany kanał nawiewny 

(zetowy) o przekroju prostokątnym 300x500mm. Kanał należy wykonać z blachy 

ocynkowanej. Kratka nawiewna powinna znajdować się 30 cm nad powierzchnią podłogi w 
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kotłowni. Kratka nawiewna powinna posiadać regulację pozwalająca na jej częściowe 

przysłonięcie.  Czerpnia kanału nawiewnego powinna się znajdować min na wysokości 2,0m 

nad terenem. 

2.13.2 Wentylacja nawiewna technologiczna  

W celu dostarczenia powietrza na cele technologiczne kotłowni należy wykonać kanał 

nawiewny podłączony do kotła. Kanał należy wykonać z kształtek kominowych do kotłów 

kondensacyjnych, izolowanych, dwuściennych, o średnicy przekroju Ø200mm. Czerpnia 

kanału nawiewnego powinna się znajdować min na wysokości 2,0m nad terenem. 

2.13.3 Wentylacja wyciągowa  

Strumień powietrza wentylacyjnego wywiewnego wg WTWiO: 

− co najmniej 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła 

przekrój kanału wywiewnego: 

��� =
0,5 ∙ �

3600 ∙ 0,97
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��� =
0,5 ∙ 300
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Wywiew powietrza z projektowanej kotłowni będzie odbywać się istniejącymi dwoma 

kanałami wentylacyjnym murowanym 20x15cm. Przed uruchomieniem kotłowni należy 

sprawdzić jego stan techniczny i w razie konieczności udrożnić. 

2.14 Odprowadzenie spalin 

Projektowany kocioł, gazowy, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 

300kW posiadał przyłącze spalinowe średnicy Ø200mm. Należy przyłączyć do niego czopuch 

z kształtek kominowych, do kotłów kondensacyjnych, dwuściennych izolowanych Ø200mm. 

Czopuch należy podłączyć do komina spalinowego z kształtek kominowych, do kotłów 

kondensacyjnych, jednościennych Ø250mm. Projektowany komin należy prowadzić w 

szachcie istniejącego komina. Komin musi wystawać na wysokość min. 0,6m ponad kalenice 

budynku. Połączenia poszczególnych kształtek kominowych należy zabezpieczyć za  pomocą 

obejm połączeniowych systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta.  Projektowany 

komin spalinowy należy wyprowadzić z istniejącego kanału i zakończyć kształtką typu 

„ustnik”. Wyjście komina z szachtu należy zabezpieczyć płytą dachową.  

Odprowadzenie skroplin powinno odbywać poprzez neutralizator kondensatu.    

3 Wytyczne branżowe 

3.1 Branża budowlano-konstrukcyjna 

− przewidzieć przejścia przez stropy, oraz ściany konstrukcyjne dla instalacji 

sanitarnych, 

− przejścia przez ściany przewodów należy zabezpieczyć przejściami pożarowymi 

(łańcuchami) o EI odpowiednim dla danej przegrody, 
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− kominy spalinowy należy wyprowadzić 0,6m ponad najwyższy punkt konstrukcyjny 

dachu, 

− należy przewidzieć konstrukcję wsporczą dla przewodów rozdzielczych i urządzeń 

technologicznych, 

− ściany i stropy oddzielające kotłownię od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

powinny zapobiegać wychładzaniu sąsiednich pomieszczeń oraz przenikaniu hałasu, 

− ściany należy wyłożyć płytkami do wysokości 1,5m, a powyżej pomalować farbą 

emulsyjną, 

− podłogę należy wykonać z materiałów nie palnych - wyłożyć płytkami, 

− ściany, stropy kotłowni powinny być odporności ogniowej EI60, 

− drzwi i okna w pomieszczeniu kotłowni powinny być odporności ogniowej EI30, 

− strop pomieszczenia kotłowni powinien być gładki, gazoszczelny, 

− należy wymienić drzwi prowadzące do kotłowni na nowe na nowe o wymiarach mi. 

90x200cm,  

− drzwi prowadzące z kotłowni do pozostałych pomieszczeń należy wymienić na nowe 

o odporności ogniowej EI30, 

− należy wymienić istniejące okno na nowe większe o wymiarach 140x110 cm, 

− wykonać studnie schładzającą Ø800mm i głębokości 1,0m z włazem żeliwnym Ø600, 

− wykonać fundament pod kocioł, wysokości min. 10 cm i wymiarach w rzucie o 10 cm 

większych niż obrys kotła, 

−  

3.2  Branża elektryczna 

− zaprojektować i wykonać instalacje sterowania i zasilania urządzeń w kotłowni, 

− gniazdo elektryczne 24V, 

− zaprojektować i wykonać instalację przeciwporażeniową, 

− zabezpieczyć komin i kanał wentylacji wyciągowej instalacją odgromową, 

4 Uwagi końcowe 

− Ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez 

właściwe instytucje do tego upoważnione 

− Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia wykonawcze 

− Ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez 

właściwe instytucje do tego upoważnione 

− Podczas wykonywania robót należy stosować się do „Wymagań technicznych COBRTI 

INSTAL”  zeszyty nr 2, 5, 6, 7,12, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

wykonawczych i terenów. (Dz. U. z 2003 NR 121 poz. 1138 wraz z późniejszymi 

zmianami), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 

U. z 2002 Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

− Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych niż zaprojektowane, pod warunkiem, 

że będą one posiadały parametry równe lub lepsze od urządzeń dobranych w 

projekcie.  

− Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje należy dokładnie wyregulować. 

5 Załączniki 

6 Rysunki 

− Rys. IS 1 – Plan sytuacyjno-wysokościowy 

− Rys. IS 2 – Schemat technologiczny kotłowni gazowej 

− Rys. IS 3 – Rzut kotłownia gazowa 

− Rys. IS 4 – Przekrój pomieszczenia kotłowni 

 

 

 

Opracował:        Projektował: 

 

 

mgr inż. Łukasz Marchut       mgr inż. Piotr Ćwiek 

 


