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1.Część opisowa.
Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

➢przebudowę kotłowni
➢przebudowę wewnętrznej instalacji c.o.
➢przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej

Podstawa opracowania.
Dokumentację projektową wykonano na podstawie:

➢ustaleń z Inwestorem,
➢wizji lokalnej w obiekcie,
➢obowiązujących norm i normatywów projektowania,
➢norm i katalogów branŜowych,
➢katalogów i danych technicznych urządzeń,

Opis stanu istniejącego.

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej wybudowany został w pod koniec lat 60-tych ubiegłego
stulecia. Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym o róŜnorodnej bryle. Budynek
częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii uprzemysłowionej z prefabrykowanych
elementów typu Ł.P. sala gimnastyczna wykonana jest z elementów drobnowymiarowych (cegła
silikatowa). Pod koniec tal 90 tych dobudowana został do budynku szkoły jednokondygnacyjna
szatnia wykonana w technolog tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych.
Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest z istniejącej kotłowni węglowej umieszczonej w piwnicy
budynku. Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych, prowadzona po wierzchu ścian a częściowo w
ścianach, grzejniki z rur stalowych gładkich oraz Ŝeliwne członowe.
Kotłownia jak i instalacja c.o. zostały dobrane na stan budynku po dociepleniu przegród
zewnętrznych.

Opis przyjętego rozwiązania.
Zaprojektowano kotłownię gazową dla potrzeb ogrzewania o mocy nominalnej 140-175 kW. Kotłownia
umieszczona będzie w piwnicy budynku. Jako jednostkę grzewczą przewidziano gazowy kocioł
atmosferyczny firmy DE DIETRICH typu GT 337 Diematic-m 3.
Kotłownia pracować będzie przy parametrach wody grzewczej 80/60°C w systemie z zamkniętym
naczyniem wzbiorczym, zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa, o wymuszonym obiegu pompowym.
Spaliny z kotła odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez kanał murowany o wym. 40x53 cm w
którym to umieszczony będzie wkład kominowy z blachy kwasoodpornej dn200, wysokość czynna
komina 10,0m.
Podstawowe dane techniczne kotła GT 337 Diematic-m3:

− moc znamionowa - 175 kW
− sprawność cieplna - 91%
− maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze - 6 bar
− pojemność wodna kotła - 156 dm3

− króciec spalin - Ø200 mm
− gł. x szer. x wys. [mm] - 1471x800x1192(1297) mm
− cięŜar - 981 kg
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Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem instalacji pod stropem piwnic ,
stropem parteru oraz nad podłogą poddasza nieuŜytkowego wykonaną z rur stalowych czarnych ze
szwem wyposaŜoną w grzejniki płytowo – konwektorowe firmy Kermi. Grzejniki wyposaŜone będą w
zawory termostatyczne grzejnikowe z głowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe
powrotne. Prowadzenie instalacji po wierzchu ścian.

Zaprojektowano wewnętrzną instalację gazu wykonaną z rur stalowych bez szwu dostarczającą gaz
do kotła grzewczego umieszczonego w kotłowni. Prowadzenie instalacji po wierzchu ścian.
Instalacja gazu zasila w stanie istniejącym kuchnię gazową i podgrzewacz c.w.u. umieszczony w
pomieszczeniu kuchni.

2. Część obliczeniowa.

2.1. Dobór kotła

Projektowana kotłownia zasilać będzie w ciepło budynek o zapotrzebowaniu cieplnym Q = 147,27 kW.

Dobór wymaganej ilości kotłów:
sprawność kotła – 0,91

n= 
QCO×1,05  

QK×nK

n= 
147,27 ×1,05  
175×0,91  

 = 0,97

Przyjęto kocioł typu GT 337 firmy De Dietrich o mocy max. 175 kW.

2.2. Dobór z  aworu bezpieczeństwa układu c.o.  

Obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa.
Moc znamionowa kotła – Q = 175 kW
tz = 80ºC
tp = 60ºC
cp = 4,178 kJ/kg×K
Qnom – nominalny przepływ czynnika przez kocioł:

Qnom = 
Q

c p× t z�t p 
 [kg/s]

Qnom = 2,09 [kg/s]
Przyjęto wstępnie zawór bezpieczeństwa 1 1/4”  d0 = 27 mm i αrzecz=0,25
α = 0,9 × 0,30 = 0,225
Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu bezp.:
p1 = 0,3 – ciśnienie dopływu [MPa]
p2 = 0 – ciśnienie odpływu [MPa]
γ = 971,7 – masa właściwa [kg/m3]

qm = 1414,5×   p1� p2×ϱ

qm = 24.150,70 [kg/m2×s]
Wewnętrzna średnica króćca dopływowego do zaworu bezpieczeństwa:
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do min = 
4 ×QMAX

3,14×1414 ,5 ×  p1� p2× ρ×α
[m]

d0 min = 22,13 [mm]
przyjęto d0 = 27 [mm]
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

Q = qm ×F×α
qm – teoretyczna przepustowość zaworu bezp.
F – pole przekroju wypływu

Q =  24.150,70×0,000572×0,225 = 3,11 [kg/s]

Sprawdzenie przepustowości:
3,11 > 1,1×QMAX

3,11 > 2,30
Przyjęto zawór o wewnętrznej średnicy do = 20 [mm] 1 1/4”.
Średnica odpływowa z zaworu bezpieczeństwa 1 1/2”.

2.3. Dobór naczynia wzbiorczego

Pojemność zładu – V = 1,90 [m3]
masa właściwa czynnika w temp. początkowej – γ1 = 999,7 [kg/m3]
przyrost objętości wody dla średniej temperatury tm 70 - ∆v = 0,0287 [l/kg]

Pojemność uŜytkowa naczynia wzbioczego:
Vu = V×ρ1×∆v
Vu = 54,51 [dm3]

Pojemność nominalna naczynia wzbiorczego:

Vn = Vu ×
pmax1

pmax� pst

pmax – ciśnienie maksymalne – 3 bar
pst – ciśnienie wstępne w naczyniu (wys. statyczna) = 1,5 bar

Vn = 145,4 [l]
Przyjęto naczynie wzbiorcze firmy Reflex N 200 o pojemności nominalnej 200 l.
sprawdzenie średnicy rury wzbiorczej: 

dmin = 0,7 × V u  = 0,7 × 54,51 = 5,17 mm
przyjęto rurę wzbiorczą o średnicy 1” mm (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego naczynia
wzbiorczego).

2.4. Dobór pompy krótkiego obiegu kotła.

Q = 175 [kW] – ilość ciepła
G = 7,52 [t/h] – masa przepływającej wody
γ = 971,7 [kg/m3] – gęstość wody
VW = 7,74 [m3/h]
VK = 7,74 × 0,33 = 2,55 [m3/h] - wydajność pompy krótkiego obiegu 
Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

V = 2,93 [m3/h] = 0,81 [l/s]
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Opór hydrauliczny obiegu : 0,60 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,15 × 0,60 = 0,69 mH2O
Przyjęto pompę firmy Grundfos typu UPS 32-25 A 180, N =0,042 kW, U = 230-240V. 

2.5. Dobór pompy obiegowej instalacji c.o. - obieg nr 1

Q = 120,72 [kW] – ilość ciepła
G = 5,19 [t/h] – masa przepływającej wody
γ = 971,7 [kg/m3] – gęstość wody
VW = 5,34 [m3/h]
Wydajność pompy:

V = 1,20×VW

V = 6,41 [m3/h] = 1,78 [l/s]
Opór hydrauliczny obiegu : 3,15 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,2 × 3,15 = 3,78 mH2O
Przyjęto pompę firmy Grundfos typu  MAGNA 50-100 F, N =0,13 kW, U = 230-240V.

2.6. Dobór pompy obiegowej instalacji c.o. - obieg nr 2.

Q = 26,55 [kW] – ilość ciepła
G = 1,14 [t/h] – masa przepływającej wody
γ = 971,7 [kg/m3] – gęstość wody
VW = 1,17 [m3/h]
Wydajność pompy:

V = 1,20×VW

V = 1,40 [m3/h] = 0,39 [l/s]
Opór hydrauliczny obiegu : 2,28 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,2 × 2,28 = 2,74 mH2O
Przyjęto pompę firmy Grundfos typu Magna 25-60, N =0,032 kW, U = 230-240V.

2.7. Wentylacja kotłowni.

Wentylacja nawiewna.
Minimalny przekrój kanału nawiewnego dla kotłowni o łącznej mocy Q > 60 kW powinien wynosić co
najmniej 5cm2 na kaŜdy kilowat nominalnej mocy, jednak nie mniej niŜ 300cm2. Moc nominalna
kotłowni wynosi 175kW – przekrój kanału nawiewnego powinien wynosić  175×5cm2 = 875cm2.
Przyjęto kanał nawiewny „zetowy” o przekroju 30×30cm (przekrój 900cm2). Kanał nawiewny
zaopatrzony będzie w kratki wentylacyjne z Ŝaluzjami o kącie nachylenia łopatek pod kątem 45º.
Kratka nawiewna (od strony pomieszczenia) umieszczona będzie na wys. 30cm nad posadzką
kotłowni, natomiast wlot kanału (od strony zewnętrznej) umieszczony będzie na wys. 0,5m nad
poziomem terenu (nawiew odbywać sie ze strefy czystej). Na kanale nawiewnym zainstalować klapę
p.poŜ. typu V370 firmy Frapol o wym. 30×30cm ze zwalniakiem termicznym.
Wentylacja wywiewna.
Minimalny przekrój kanału wywiewnego dla kotłowni o łącznej mocy Q > 60 kW powinien wynosić co
najmniej 50% powierzchni kanału nawiewnego, jednak nie mniej niŜ 200cm2.
Przyjęto istniejący murowany kanał wywiewny o przekroju 14×40cm (przekrój 560cm2). Zakończenie
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kanału wywiewnego za pomocą kratki 14×35cm. Kratka umieszczona będzie pod sufitem
pomieszczenia w odległości 10cm od stropu, wyprowadzenie kanału – ponad dach budynku.

3. Instalacja c.o.
Parametry pracy instalacji ustala się 80/60°C.
Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi: 147,27 kW.
Instalacja zasilana będzie z projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicach budynku,
rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic, pod stropem parteru oraz nad stropem parteru w
przestrzeni poddasza nieogrzewanego. Rozprowadzenie instalacji po wierzchu ścian. Doprowadzenie
instalacji do grzejników za pomocą pionów i gałązek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu ścian.
Przewody rozprowadzające instalacji piwnicach oraz na poddaszu nieogrzewanym zaizolować cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym
niŜ 0,035 [W/m2K].
Grubość izolacji winna wynosić

• pomieszczenie kotłowni i pomieszczenie konserwatora: zasilanie/powrót – 25/20 mm.
• magazyn oraz w przestrzeni poddasza nieogrzewanego:  zasilanie/powrót – 35/30mm

Izolacja winna spełniać wymogi normy PN-85/B-02421.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe - płytowe bocznozasilane o wysokości 0,5; 0,6
oraz 0,9m typu: PROFIL-11K-50, PROFIL-11K-60, PROFIL-22K-50, PROFIL-22K-60, PROFIL-33K-50,
PROFIL-33K-60 oraz PROFIL-33K-90. W pomieszczeniu kuchni oraz w gabinecie lekarskim
zastosowano grzejniki higieniczne typu PHO-30-50 i PHO-30-60. Grzejniki wyposaŜone będą w zawory
przygrzejnikowe z nastawą wstępną firmy Danfoss typu RTD-N-P dn15 oraz w zawory grzejnikowe
powrotne firmy Danfoss typu RLV-P-N dn15 (z nastawą wstępną oraz z moŜliwością odcięcia i
opróŜnienia grzejnika). Zawory termostatyczne wyposaŜyć w głowice termostatyczne.
Grzejniki naleŜy montować w taki sposób aby zachować minimalne odległości od podłogi i parapetu
10 cm oraz wytyczne producenta grzejników.

Pomieszczenia o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych (kuchnia, gabinet lekarski)
• zastosować grzejniki higieniczne
• wnęki podokienne zamurować
• grzejniki zamontować minimum 10cm od lica ściany i nie niŜej niŜ 12cm nad podłogą

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75. Poz. 690
„W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” §302.3.:
„w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania naleŜy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego
kontaktu z elementem grzejnym”.

Po dokładnym wypłukaniu nowej instalacji naleŜy dokonać nastaw wstępnych według rozwinięcia
instalacji na zaworach grzejnikowych. 
Po uruchomieniu instalacji c.o. naleŜy ją doregulować poprzez ewentualną korektę nastaw na
zaworach przygrzejnikowych.
Całość instalacji wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie, rury układać
ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku źródła ciepła (w/g rozwinięcia instalacji c.o.).
Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne naleŜy wykonać w tulejach ochronnych stalowych o
średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych przewodów. Po wykonaniu instalację naleŜy
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poddać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu 0,6 MPa, a następnie próbie na gorąco przy
ciśnieniu roboczym.
Mocowanie instalacji do ścian wykonać za pomocą typowych uchwytów w normatywnych
odległościach.
Jako armaturę zastosować wyłącznie zawory kulowe. Do połączeń gwintowanych uŜywać taśm
teflonowych.

4. Instalacja gazu
NaleŜy zdemontować istniejącą skrzynkę gazową a nowe zainstalować w/g rysunku instalacji gazu.
Gaz dostarczany będzie z zewnętrznego punktu redukcyjno-pomiarowego o wym. 100×100×40
umieszczonego na ścianie zewnętrznej budynku do kotłowni i do kuchni. W punkcie redukcyjno-
pomiarowym zamontowany będzie główny zawór odcinający, reduktor ciśnienia oraz gazomierz o
wydatku max. 25m3/h i ponadto wykonane będzie osobne odejście do instalacji gazu do kotłowni i
osobne do instalacji gazu w kuchni. Doprowadzenie gazu do kotłowni odbywać sie będzie poprzez
skrzynkę gazową 80×100×40 umieszczoną obok punktu redukcyjno-pomiarowego, w skrzynce
gazowej zostanie zamontowana głowica MAG-3 dn50. Instalacja gazu wykonana będzie z rur
stalowych czarnych (bez szwu) o średnicach dn25, dn32, dn40, dn50 i dn65 rozprowadzoną w
piwnicy (doprowadzenie do kotła gazowego) oraz doprowadzoną (odcinek istniejący) po elewacji
zewnętrznej do kuchni na parterze budynku. Przed kotłem umiejscowiony będzie zawór odcinający
kulowy dn32 oraz filtr siatkowy dn32 (przystosowane do instalacji gazowej).
W kuchni zainstalowane są: kuchenka gazowa czteropalnikowa oraz gazowy podgrzewacz c.w.u.
W celu zabezpieczenia kotłowni przed ulatnianiem się gazu naleŜy zainstalować aktywny system
wykrywania gazu firmy Gazex.
W skrzynce gazowej 80×100×40 naleŜy zamontować głowicę szybkozamykającą dopływ gazu typu
MAG-3 dn50. W przed wejściem do kotłowni zainstalować moduł sterujący MD-2.ZA, nad kotłem
zainstalować detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym DEX-12, na ścianie zewnętrznej
zamontować lampę sygnalizacyjną i syrenę alarmową 110 dB.
W celu zapewnienia minimalnej pojemności instalacji gazu w czasie rozruchu palnika kotła naleŜy
wykonać bufor gazu o pojemności minimalnej 92dm3, bufor gazu wykonać z rury stalowej bez szwu o
średnicy dn200.
Projektowany odcinek wewnętrznej instalacji gazu zabezpieczyć przed korozją i pomalować na Ŝółto.
Instalację prowadzić jako najwyŜej połoŜoną względem innych przewodów instalacyjnych. Przejścia
przez stropy i ściany konstrukcyjne naleŜy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o
średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych przewodów. Po zmontowaniu instalacji
przeprowadzić próbę szczelności za pomocą spręŜonego powietrza przy ciśnieniu 0,1 MPa.
Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla kotłowni wyniesie: 18,58 m3/h.

5. Wytyczne branŜowe
Kotłownia
Zaprojektowano kotłownię wyposaŜona w kocioł gazowy z palnikiem nadmuchowym typu GT337
Diematic-m 3 o mocy 175 kW firmy De Dietrich z palnikiem modulowanym typu G303-3S firmy De
Dietrich. Kocioł wyposaŜony będzie w sterowanie pogodowe oraz układ automatyki obsługujący dwa
mieszaczowy obiegi grzewcze.
Kocioł wyposaŜony będzie w układ zabezpieczający przed zbyt niską temperaturą powrotu za pomocą
pompy obiegowej typu UPS 32-25 A 180 firmy Grundfos, a zabezpieczenie przed niskim poziomem
wody stanowić będzie czujnik minimalnego poziomu wody typu WMS-WP6 z blokadą firmy Afriso.
Odprowadzenie spalin z projektowanego kotła naleŜy wykonać poprzez czopuch spalinowy dn200 do
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wkładu kominowego dn200 wykonanego z kształtek kominowych z blachy kwasoodpornej
umieszczonego w kominie wewnętrznym murowanym o wymiarach zewnętrznych 40x53cm i
wysokości czynnej 10,0m.
Kotłownia wyposaŜona będzie w:

➢wentylację wywiewną kanałem murowanym o wymiarach 14x40cm, który to sprowadzony będzie
na wys. 10cm od stropu kotłowni, kanał naleŜy wyposaŜyć w typową kratkę wentylacyjną o wym.
14x35cm.

➢wentylację nawiewną za pomocą kanału nawiewnego o wymiarach 30x30cm zabezpieczonego z
zewnątrz kratą AI 300x300mm z regulacją, od wewnątrz za pomocą kraty 300x300mm typu AII z
ruchomą Ŝaluzją.

Układ cieplny pracował będzie jako zamknięty z zabezpieczeniem za pomocą przeponowego naczynia
wzbiorczego firmy Reflex typu N 200 o pojemności uŜytkowej 200dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa
typu SYR 1915 1 1/4”.

Przed rozruchem kotłowni naleŜy dokonać jej odbioru pod względem zgodności wykonania z
dokumentacją, oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych pary i centralnego
ogrzewania.

Roboty montaŜowe
Do montaŜu instalacji technologii kotłowni, przewidziano zastosowanie rur stalowych czarnych bez
szwu dn15, 20, 32, 40, 50 i 65 mm w/g PN-89/H-74219.

Próby
Po zmontowaniu instalację naleŜy dokładnie wypłukać, a następnie wykonać próbę ciśnieniową
zgodnie z PN/M-02650. Ciśnienie próby wodnej 0,6 MPa. Próbę naleŜy wykonać przy odciętym kotle z
zabezpieczeniem oraz odciętej instalacji wewnętrznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnieniowej rurociągi stalowe oczyścić i pomalować dwukrotnie
farbą ftalowo-silikonową do zabezpieczania rurociągów ciepłowniczych. Konstrukcje wsporcze
zabezpieczyć poprzez oczyszczenie do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą miniową
60%

Izolacja cieplna
Po wykonaniu próby wodnej i po pomalowaniu rurociągi winny być zaizolowane otulinami z pianki
poliuretanowej w płaszczu PCV o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niŜ 0,035
[W/m2 K]. Izolacja winna spełniać wymogi normy PN-85/B-02421.

Średnica Grubość Izolacji [mm]

nominalna [mm] zasilanie powrót

15-65 25 20

Ustala się następujące kolory izolacji:

➢niskie parametry - zasilanie – kolor pomarańczowy
     - powrót     - kolor szary
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➢armatura - kolor czarny
➢woda zimna - kolor zielony.

Uwaga:
Wszystkie roboty montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kotłowni” oraz warunkami COBRTI „Instal” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Instalacja wodna i kanalizacyjna.
Połączenie z instalacją wodociągową wykonać jako rozłączne za pomocą przewodu elastycznego i
zabezpieczyć przed cofaniem się wody do instalacji wodociągowej za pomocą zaworu
antyskaŜeniowego firmy Danfoss typu CA 296 dn ¾”. Po napełnieniu instalacji przewód elastyczny
naleŜy rozłączyć. Przed zaworem antyskaŜeniowym zainstalować wodomierz skrzydełkowy typu JS
1,5-G1 DN20 firmy Powogaz.
Zainstalować stację uzdatniania wody typu Optim 45 firmy H2O Optim ze złoŜem jonowymiennym o
przepływie min. 1,6m3/h a przed stacją filtr narurowy typu FP9 1” firmy H2O Optim – przepływ min.
1,6 m3/h z wymiennym wkładem włókninowym.
Projektowaną instalację wody zimnej (w obrębie kotłowni) wykonać z rur wodociągowych
ocynkowanych o średnicach dn20 i dn25.
Wykonać studzienkę schładzającą z kegów betonowych wym. 0,8m i głębokości 0,8m, w której
naleŜy umieścić pompę odwadniająca KP-150-A firmy Grundfoss.
Zainstalować zlew stalowy o wym. 40×40cm i podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej dn150śel
w miejscu włączenie istniejącego zlewu.
Do studzienki schładzającej naleŜy doprowadzić spusty z kotła, z zaworu bezpieczeństwa, z
magnetoodmulacza poprzez kratki ściekowe 15x15cm dn50 przewodami Ŝeliwnym dn50
prowadzonymi w posadzce ze spadkiem 2% w kierunku studni schładzającej.
Wyprowadzić przewód z pompy odwadniającej KP-150-A umieszczonej w studni schładzającej Ø32stal
do projektowanego zlewu zlewu.
W obiekcie pracownik obsługi kotłowni ma moŜliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych (szatni i
w.c. z umywalką).

Armatura.
Armatura odcinająca – zawory kulowe do wody gorącej z końcówkami gwintowanymi na ciśnienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadające aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI „Instal”. Pozostała armatura – zgodnie z wykazem sporządzonym w oparciu o
część obliczeniową i rysunki. W najwyŜszych punktach instalacji naleŜy wykonać odpowietrzenie za
pomocą automatycznych odpowietrzników Valvex o średnicy dn15.

Wytyczne elektryczne.
➢podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z ich DTR,
➢wykonać uziemienie instalacji w kotłowni,
➢wykonać instalację przeciwporaŜeniową w kotłowni
➢instalację oświetleniową w kotłowni,
➢instalację oświetleniową w wykonaniu bryzgoszczelnym z wyłącznikiem głównym umieszczonym
poza kotłownią,
➢poprowadzić przewody z regulatora kotła do:

- pomp obiegowych instalacji c.o.
- pompy krótkiego obiegu kotła
- siłowników mieszaczy trojdrogowych poszczególnych obiegów grzewczych,
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- czujników temperatury zasilania obiegów grzewczych,
- czujnika temperatury zewnętrznej umieszczonego na ścianie północnej budynku,

➢poprowadzić przewody z układu sterującego aktywnym systemem wykrywania gazu firmy Gazex
do:
- głowicy szybkozamykającej typu MAG-3 umieszczonej w skrzynce gazowej na zewnątrz
budynku,

- detektorów gazu typu DEX-12 umieszczonych nad kotłem oraz nad kuchnią,
- układu sygnalizacyjnego wyposaŜonego w lampkę oraz syrenę alarmową umieszczonego na
ścianie zewnętrznej kotłowni,

Wytyczne budowlane.
➢wykonać cokół pod kocioł o wym. 100x170x10cm i zabezpieczyć kątownikiem 5x5cm,
➢ściany kotłowni do wysokości 1,5 [m] jak i podłogę wyłoŜyć płytkami gress, powyŜej pomalować
farbą emulsyjną,
➢posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku studzienki schładzającej i kratek ściekowych
➢zamontować drzwi i o wymiarach skrzydła 90×200cm o odporności ogniowej EI30 (drzwi wewn.
kotłowni) oraz drzwi o wymiarach skrzydła 100×200cm o odporności ogniowej EI30 (drzwi wewn. do
magazynu)
➢drzwi do kotłowni wyposaŜyć w samozamykacz i wykonać jako bezklamkowe otwierane na
zewnątrz,
➢wykonać studzienkę schładzającą z kręgów betonowych o wym.: dn800mm h = 0,8m,
➢zamontować 3 szt. kratek ściekowych o wym. 15x15cm,
➢zamontować kratkę wentylacyjną o wym. 14x35cm na przewodzie wywiewnym z kotłowni
➢na kanale nawiewnym do kotłowni naleŜy zainstalować klapę p.poŜ. typu V370 firmy Mercor
30×30cm o odporności ogniowej EI120 ze zwalniakiem termicznym. Klapę zamontować w ścianie
zewnętrznej kotłowni w/g wytycznych producenta klapy.

Wytyczne BHP.
➢w kotłowni naleŜy wywiesić w miejscu dostępnym „Instrukcję obsługi kotłowni” oraz schemat
technologiczny,
➢kotłownia winna być dozorowana przez osoby posiadające przeszkolenie z zakresu obsługi kotłów i
bhp oraz świadectwo kwalifikacyjne,

Wytyczne p.poŜ.
➢w kotłowni naleŜy umieścić dwie gaśnice proszkowe GP o masie ładunku 6 kg oraz koc gaśniczy.
➢drzwi wewnętrzne do kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI30.
➢ściany i stropy kotłowni powinny posiadać odporność ogniową EI60.
➢przy prowadzeniu przewodów przez ściany stanowiące oddzielenie poŜarowe (ściany wewn.
kotłowni) przepusty naleŜy uszczelnić pastą uszczelniającą (posiadającą odpowiedni atest p.poŜ.) o
odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród t.j. EI60.
➢na kanale nawiewnym do kotłowni naleŜy zainstalować klapę p.poŜ. typu V370 firmy Mercor
30×30cm o odporności ogniowej EI120 ze zwalniakiem termicznym.

Uwaga.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych firm o „niegorszych” parametrach niŜ
zastosowane w powyŜszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian naleŜy o dokonać
konsultacji z projektantem.
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6.  Wykaz urządzeń i armatury

6.1. Kotłownia

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent

1.
Kocioł gazowy typu GT 337 Diematic-m 3 o mocy 140-175
kW + płytka obiegu mieszaczowego FM48 + czujnik obiegu z
mieszaczem AD199

1 De Dietrich

2.Palnik gazowy modulowany G303-3S 1 De Dietrich

3.Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. typu N 200 +
złącze samoodcinające SU R 1”

1 REFLEX

4.Pompa krótkiego obiegu kotła
UPS 32-25 A 180, N =0,042 kW, U = 230-240V

1 Grundfos

5.Pompa obiegowa instalacji c.o. - obieg nr. 1
Magna 50-100 F, N =0,13 kW, U = 230-240V

1 Grundfos

6.Pompa obiegowa instalacji c.o. - obieg nr. 2
Magna 25-60, N =0,032 kW, U = 230-240V

1 Grundfos

7.Zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915 1 1/4” 1 SYR
8.Czujnik minimalnego poziomu wody WMS-WP6 z blokadą 1 Afriso

9.Mieszacz trójdrogowy HRE 3 dn40 Kvs=28 6,3m3/h + siłownik
AMB 182

1 Danfoss

10.Mieszacz trójdrogowy HRB 3 dn20 Kvs=6,3m3/h + siłownik
AMB 182

1 Danfoss

11.Stacja uzdatniania wody Optim 45 ze złoŜem jonowymiennym
o przepływie min. 1,6m3/h 1 H2O Optim

12.
Filtr narurowy FP9 1” – przepływ min. 1,6 m3/h z wymiennym
wkładem włókninowym 1 H2O Optim

13.Studnia schładzająca dn800mm, h = 0,8m 1
14.Pompa odwadniająca KP 150 A 1 Grundfos
15.Zawór antyskaŜeniowy CA 296 dn 3/4” 1 Danfoss
16.Magnetoodmulacz TerFOM dn65 1 TERMEN
17.Manometr tarczowy Ø63, 6 bar 11 KFM
18.Manometr tarczowy Ø63, 10 bar 2 KFM
19.Termometr bimetaliczny tarczowy Ø63 0-120ºC 4 Introl
20.Wodomierz skrzydełkowy JS 1,5-G1 DN20 1 PoWoGaz
21.Kratka ściekowa 15x15cm dn50 3
22.Zlew stalowy 40×40cm 1
23.Rozdzielacz zasilający dn150, l = 1,0m 1
24.Rozdzielacz powrotny dn150, l = 1,0m 1
25.Termomanometr  Ø63 6 bar, 0-120ºC 1
26.Zawór czerpalny dn15 ocynk 1 Valvex
27.Zawór ze złączką do węŜa dn20 ocynk 4 - // -
28.Zawór kulowy dn20 ocynk 2 - // -
29.Filtr siatkowy dn20 ocynk 1 - // -
30.Zawór kulowy dn25 ocynk 5 - // -
31.Zawór ze złączką do węŜa dn15 1 - // -
32.Zawór ze złączką do węŜa dn20 2 - // -
33.Zawór kulowy dn20 1 - // -
34.Filtr siatkowy dn25 1 - // -
35.Zawór kulowy dn32 7 - // -
36.Filtr siatkowy dn32 1 - // -
37.Zawór zwrotny spręŜynowy dn32 2 - // -
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38.Filtr siatkowy dn50 1 - // -
39.Zawór kulowy dn65 9 - // -
40.Zawór zwrotny spręŜynowy dn65 1 - // -
41.Odpowietrznik automatyczny dn15 12 - // -
42.Klapa p.poz. V370 30×30cm EI120min 1 Frapol

KOMIN DN200
Prostka RP250, l = 0,25m 3 MK śary
Prostka RP500, l = 0,50m 2 - // -
Prostka RP500, l = 1,0m 11 - // -
Kolano nastawne ŁK 90º 1 - // -
Odskraplacz OD 1 - // -
Wyczystka KPR – przedłuŜka wyczystki l=0,4m + drzwiczki
wyczystne

1 - // -

Trójnik TR 87º 1 - // -
Płyta dachowa DH 1 - // -
Parasol A 1 - // -

6.2. Instalacja c.o.

Grzejniki

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
PHO-30-50        1.01m 2 KERMI
PHO-30-50        1.20m 2 - // -
PHO-30-60        1.60m 1 - // -
PROFIL-11K-50    0.50m 1 - // -
PROFIL-11K-50    0.70m 1 - // -
PROFIL-11K-50    0.80m 1 - // -
PROFIL-11K-60    0.80m 1 - // -
PROFIL-22K-50    0.70m 2 - // -
PROFIL-22K-50    0.80m 2 - // -
PROFIL-22K-50    0.90m 10 - // -
PROFIL-22K-50    1.00m 7 - // -
PROFIL-22K-50    1.10m 4 - // -
PROFIL-22K-50    1.20m 15 - // -
PROFIL-22K-50    1.80m 1 - // -
PROFIL-22K-60    0.90m 8 - // -
PROFIL-22K-60    1.00m 1 - // -
PROFIL-22K-60    1.60m 1 - // -
PROFIL-33K-50    1.10m 3 - // -
PROFIL-33K-50    1.20m 9 - // -
PROFIL-33K-50    1.40m 1 - // -
PROFIL-33K-50    1.60m 12 - // -
PROFIL-33K-50    1.80m 2 - // -
PROFIL-33K-60    1.00m 1 - // -
PROFIL-33K-60    1.10m 1 - // -
PROFIL-33K-60    1.80m 6 - // -
PROFIL-33K-90    0.50m 1 - // -

Armatura

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
Zawór kulowy dn15 50 Valvex
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Zawór kulowy dn20 16 - // -
Zawór kulowy dn25 4 - // -
Zawór kulowy dn50 4 - // -
Zawór powrotny odcinający prosty z moŜliwością spustu
wody typ RLV dn15

96 Danfoss

Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną typ RTD-
N-P z głowicą termostatyczną antykradzieŜową

96 Danfoss

Odpowietrznik automatyczny dn15 34 Valvex

Rurociągi

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
Rura stalowa czarna dn15 351 -
                 -  //  -        dn20 135 -
                 -  //  -        dn25 45 -
                 -  //  -        dn32 215 -
                 -  //  -        dn40 81 -
                 -  //  -        dn50 154 -
                 -  //  -        dn65 13 -

6.3. Instalacja gazowa.

Urządzenia

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
G1 Skrzynka gazowa 100×100×40cm 1
G2 Skrzynka gazowa 80×80×40cm 1
G3 Gazomierz miechowy typu G16 o przepływie do 25m3/h 1 Intergaz
G4 Reduktor gazu M2R dn25 o przepustowości do 25m3/h 1 Intergaz

G5 Moduł sterujący MD-2.ZA + zasilacz PS-6 12V 6A + akumulator
AKU 42 + syrena z lampą SL-31 12V

1 Gazex

G6 Głowica MAG-3 dn50 1 Gazex
G7 Detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym DEX-12 1 Gazex
G8 Zawór kulowy dn25 do gazu 2
G9 Zawór kulowy dn32 do gazu 2
G10 Filtr siatkowy dn32 do gazu 1
G11 Zawór kulowy dn40 do gazu 1
G12 Zawór kulowy dn50 do gazu 3
G13 Zawór kulowy dn65 do gazu 1

Rurociągi

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
Rura stalowa czarna bez szwu  dn25 5,0
Rura stalowa czarna bez szwu  dn32 8,7
Rura stalowa czarna bez szwu  dn40 0,6
Rura stalowa czarna bez szwu  dn50 3,1
Rura stalowa czarna bez szwu  dn65 5,6
Rura stalowa czarna bez szwu dn200 bufor gazu 3,0
Rura stalowa czarna ze szwem dn100 (tuleje ochronne) 0,8
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OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, Ŝe: „Projekt Budowlany przebudowy kotłowni, instalacji c.o. oraz

instalacji gazu w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 44 w Starczy” został

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi,

normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z

punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć.

PowyŜsze oświadczenie sporządzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo

budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takŜe

sprawdzający o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o

sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej”.

Projektant:                                                                              Sprawdzający:
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