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Temat i zakres opracowania: 

 

 Niniejsze opracowanie obejmuje opis techniczny sposobu wykonania wewnętrznej instalacji 

gazu ziemnego, montażu urządzeń gazowych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, sposób montażu 

kotła opalanego zrąbkami i peletem oraz opisuje sposób wykonania nowej instalacji CO, w budynku 

Zespołu Szkół w Głogówku. 

Projekt opracowano na podstawie: 

 -) Projektu budowlanego pt.”PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ 

GAZU Z ZABUDOWĄ KOTŁA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO NA POTRZEBY CWU, ORAZ WY-

MIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA OPALANE ZRĄBKAMI I PELETEM, WRAZ Z WYMIANĄ 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOŁY”   

             Autor: Jolanta Warczok, upr. OPL/0493/POOS/09 , zam. ul. Kozielska nr 3/9 48-100 Głubczyce 

 -) PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 

 -) Opracowania książkowego "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na  

paliwa gazowe i olejowe" Wydanego przez : Polską korporację techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji.  

 -) PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwa gazowej o gęstości względnej 

mniejszej niż 1 - wymagania 

 -) Audytu Energetycznego wykonanego przez Krzysztofa Kurowskiego dla Budynku Zespołu Szkół ul. 

Powstańców Śl. 34 w Głogówku. 

 -) Obowiązujące normy i przepisy 

 -) Wizji lokalnych. 

 

1. Opis techniczny wykonania instalacji gazu z montażem kotła gazowego do produkcji CWU 

Instalacja gazu  

 Budynek Zespołu Szkół w Głogówku jest wyposażony w przyłącze gazu ziemnego. Przyłącze wykonane 

rurą stalową DN65 wyprowadzoną na ścianę budynku zakończone jest zaworem gazowym głównym odcinającym 

zlokalizowanym na frontowej ścianie budynku. Instalacji wewnętrzną gazową należy wykonać w stali na 

ścianach i pod stropem korytarza w pomieszczeniach piwnicznych jak na rysunku rzutu kondygnacji piwnicy 

szkoły (Rys nr 1) oraz na rozwinięciu (Rys nr 2).  W pomieszczeniu technicznym jak na rysunku zostanie 

zabudowany kocioł gazowy kondensacyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania np. typ MCA 35 

współpracujący z pojemnościowym podgrzewaczy CWU o pojemności 500 litrów.  

 Paliwo gazowe będzie dostarczane do instalacji wewnętrznej gazowej z istniejącego przyłącza gazu z 

zaworem głównym wyniesionym na ścianę zewnętrzną budynku szkoły. Powyższe zgodnie z wydanymi 

warunkami zapewnienia gazu wydanymi przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp.z o.o. Zawór główny 

przyłącza gazu należy zabudować w skrzynce gazowej. Za zaworem głównym odcinającym w skrzynce zostanie 

zamontowany licznik gazu o przepływie do 10m3/h. Za licznikiem gazu należy zamontować zawór odcinający a 

następnie zawór elektromagnetyczny szybkozamykający DN 50 np. MAG Gazex. Za zaworem należy 

zamontować zawór odcinający i wprowadzić instalację gazową w rurach stalowych przez ścianę zewnętrzną do 

wnętrza szkoły na poziomie piwnicy jak wg rysunku rurą stalową DN50. Rurociąg  gazowy stalowy należy 

wprowadzić do pomieszczenia gospodarczego Instalację gazu DN50 w korytarzu pod stropem w piwnicy 

prowadzić do pomieszczenia technicznego w którym zamontowany będzie kocioł kondensacyjny gazowy. Przed 

wprowadzeniem rury gazowej do pomieszczenia należy zredukować rurę do DN25. Rurę DN25 zasilającą kocioł 

montować na ścianie pomieszczenia gospodarczego. 

            Przy przejściach rury gazowej przez ściany stosować tuleje ochronne o dwie średnice większe i wystające 

z każdej strony ściany po 3 cm. Tuleje uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur.  Przy prowadzeniu 

rur zachować należy przepisową odległość (zgodną z normami i innymi przepisami) od instalacji elektrycznej , 

rur wod-kan, i rur centralnego ogrzewania. Przewody gazowe nie mogą przechodzić przez kanały dymowe, 

spalinowe i wentylacyjne w kominie. Niedozwolone jest montowanie rur gazowych także na strychach , w 

stropach i podłogach. Odległości rur gazowych od niektórych urządzeń wynosi: 
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- 10 cm od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania 

- 10 cm od puszek elektrycznych i ponad nimi 

- 60 cm od gniazd wyłączników i innych iskrzących aparatów elektrycznych  

             Przewody gazowe po pozytywnej próbie szczelności należy pomalować na żółto. Przed kotłem gazowym 

zamontować należy kurek gazowy kulowy typu z przeznaczeniem do gazu. 

Całość prac powinna wykonywać firma specjalistyczna mająca doświadczenie przy budowie tego typu instalacji.  

Instalacja ciepłej wody użytkowej 
 Kocioł kondensacyjny gazowy np. Dietrich typ MCA 35 wiszący o mocy 35 kW z zamkniętą komorą 

spalania będzie produkował wodę grzewczą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w pojemnościo wym 

podgrzewaczu wody o pojemności 500litrów. Wężownica podgrzewacza wpięta zostanie do króćców pod kotłem. 

Kocioł w komplecie ma zabudowany  zawór bezpieczeństwa oraz pompę obiegu wody grzewczej. Automatyka 

kotła będzie utrzymywać temperaturę wody w pojemnościowym podgrzewaczu na zadanym poziomie najlepiej 

45°C do 50°C. Pojemnościowy podgrzewacz wody należy włączyć w istniejącą instalację ciepłej wody 

użytkowej. Zamontować pompkę cyrkulacyjną CWU. 

Odprowadzenie spalin z kotła i doprowadzenie powietrza 
 Kocioł pracuje z zamkniętą komorą spalania a więc powietrze do kotła będzie dostarczane poprzez 

system rur powietrzno-spalinowych. Rurę powietrzno-spalinową należy zastosować systemową wg producenta 

kotła ze stali nierdzewnej o średnicy DN80/125 mm. Rurę wyprowadzić ponad dach budynku szkoły przechodząc 

z pomieszczenia wewnątrz kanału ceramicznego wentylacyjnego jak na rysunku. Na dachu rurę powietrzno-

spalinową należy zakończyć systemowym daszkiem z czerpnią powietrza i wyrzutnią spalin. Należy zastosować 

rurę DN 80/125 mm o wysokości komina  ok. 18m. Nawiew do pomieszczenia kotła wykonać jako typu Z.  

Kanał o przekroju 20 x 20 cm. Kanał montować w ścianie zewnętrznej jak na rysunku.  

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu 
 W pomieszczeniu gospodarczym w którym zainstalowany zostanie kocioł gazowy z zamkniętą komorą 

spalania należy zamontować pod stropem detektor gazu włączony do sterownika np. typu GAZEX. Sterownik 

wraz z podpiętym czujnikiem gazu będzie monitorował czystość powietrza w pomieszczeniu pod względem 

zawartości w nim metanu. W przypadku niekontrolowanego wycieku gazu z instalacji przy kotle me tan zostanie 

wykryty przez czujnik a sterownik rozpocznie alarm. Do sterownika będzie wpięty sygnalizator dźwiękowo 

świetlny który należy zamontować na ścianie zewnętrznej poza pomieszczeniem nad drzwiami a drugi nad 

wejściem do budynku po stronie prawej.  

Nad skrzynką licznikową gazu zamontowana zostanie dodatkowa skrzynka z zaworem szybkozamykającym. 

Zawór szybkozamykający automatyczny należ podpiąć do sterownika GAZEX który w przypadku wykrycia gazu 

w pomieszczeniu z kotłem zwolni sprężynę zaworu a ten zamknie dopływ gazu do instalacji wewnętrznej w 

szkole a system odłączy zasil elektryczne w pomieszczeniu kotła.  

Zabezpieczenie wentylacji pomieszczenia z kotłem gazowym 
 W pomieszczeniu gospodarczym w którym zainstalowany zostanie kocioł gazowy należy wykonać 

nawiew kanałem powietrznym 20x20 cm wg rysunku, na dopływ powietrza w celu zapewnienia wentylacji 

nawiewno-wywiewnej. Z pomieszczenia powietrze będzie uchodzić poprzez istniejącą kratkę wentylacyjną.  
Prace budowlane i elektryczne w pomieszczeniu z kotłem gazowym 

 Rozebrać należy ściankę działową oddzielającą kabiny WC. Zdemontować kabiny oraz miski ustępowe. 

Bruzdy w ścianach po demontażach należy wyrównać i otynkować. Otwory i nierówności w ścianach 

zamurować. Okna oszklić (wstawić szyby wybite). Drzwi wejściowe do pomieszczenia wymienić na inne o 

odporności ogniowej EI60. Instalacje oświetleniową oraz zasilania gniazdek zdemontować. Przewody elektryczne 

ułożyć nowe wg rysunku  schematu elektrycznego oraz zamontować system wykrywania gazu. System zasilić 

energią elektryczną. Zamontować skrzynkę rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami urządzeń elektrycznych. 

Całe pomieszczenie pomalować.  

Prace zakończyć próbami szczelności instalacji rozruchem urządzeń i spiać stosowne protokóły. Sporządzić 

dokumentację powykonawczą. Zakończyć etap budowy instalacji gazu wpisem do dziennika budowy.  
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2. Opis techniczny wykonania kotłowni o mocy 400 kW z kotłami na zrąbki i pelet oraz instalacji  CO 

Charakterystyka ekologiczna projektowanej kotłowni. 

 Kotłownia o mocy 400 kW wyposażona w dwa kotły np. firmy HDG Bawaria typu HDG Compact 200 

może spalać pellet, zrębki drzewne z wierzby i innych roślin energetycznych do 50 mm, brykiet z trocin, słomy 

lub siana o średnicy do 50 mm, trociny, wióry itp. Pelet jest to sucha biomasa np. trociny, odpady drewniane w 

kształcie walca o średnicy 6-8mm (długość do 30mm) sprasowane. Zalety peletu to niska zawartość dwutlenku 

siarki w spalinach jak i innych szkodliwych substancji, niska zawartość popiołu, jest to odpadowe paliwo 

odnawialne. Wartość opałowa pelletu to około 18-19 MJ/kg. 

Zastosowane kotły są przyjazne dla środowiska i emitują podczas spalania minimalne ilości sub stancji 

szkodliwych dla środowiska. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne. 

 Mała emisja zanieczyszczeń ze spalin jest wynikiem wysokiej sprawności układu cieplnego. Na tak 

wysoką sprawność układu wpływają: 

 konstrukcja kotła i palnika zapewniająca obniżenie temperatury spalin, a tym samym obniżenie ciepła 

odpadowego oraz emisji NOx, 

 zastosowanie paliwa np. zrąbki czy pelet o małej zawartości siarki - obniżenie emisji związków siarki do 

atmosfery.  spalanie substancji stałych w palniku - co zapewnia odpowiednią ilość powietrza do prawidłowego 

spalania i obniża emisję CO2, 

 regulacja temperatury wody kotłowej wg temperatury powietrza zewnętrznego. Oddziaływanie na 

powierzchnię ziemi. 

 Proces technologiczny w kotłowni powoduje wytwarzania odpadów stałych. Odpady stałe w postaci 

popiołu będą składowane w pomieszczeniu zamkniętym a następnie usuwane poprzez f irmę posiadającą koncesję 

do usuwania takich odpadów za pomocą kontenerów metalowych zamykanych. Nie będzie występować wtórne 

zapylenie środowiska. 

Oddziaływanie na powierzchnię wód. 

 Proces technologiczny w kotłowni nie wpływa na stan wód.  

Dane techniczne. Parametry pracy instalacji : 

Zapot. mocy na CO szkoły - strata przez przegrody+wentylacja 262,0 kW 

Zapot. mocy na CO warsztat - strata przez przegrody+wentylacja  88,0 kW 

Zapot. Mocy na CO budynek boczny prawy 50,0 kW 

Razem 400,0 kW 

parametry obl. wody grzewczej z kotłowni 90/70°C 

rodzaj regulacji - pogodowa 

Wyposażenie podstawowe kotłowni 

1. Kocioł o mocy 200 kW np. typu HDG Compact 200 kW  - 2 szt 

- zakres mocy od 57 kW - 200 kW 

- współczynnik sprawności - 90,4 % 

2. Zbiorniki akumulacyjne o poj. 3150 litrów  - 2 szt 

3. Pompy obiegów CO np. typ STRATOS 30/1-12  - 5 szt 

4. Pompa w ukł. podn. temp. np. typ STRATOS 50/1-9 - 2 szt 

5. Skład opału z urządzeniami transportującymi  - 1 kpl 

6. Armatura i orurowanie wraz z zabezpieczeniami  - 1 kpl 

7. Sterowniki wraz z urządzeniami energetycznymi  - 1 kpl 

8. Kanały powietrzno - spalinowe    - 1 kpl 

Układ pracy kotłów w kotłowni. 

 Kocioł uruchamiany jest automatycznie przez sterownik. Po napełnieniu komory spalania paliwem 

czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie paliwa. Do rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest zapalarka 

wdmuchująca powietrze o wysokiej temperaturze do komory spalania. Powietrze to jest podgrzane elektrycznie 

do temperatury blisko dwukrotnie wyższej niż temperatura zapłonu drewna. Nastawy czasów napełniania ko mory 
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spalania paliwem i rozpalania paliwa dokonuje serwis fabryczny np. HDG Bavaria podczas pierwszego 

uruchomienia kotła. Praca kotła polega na dążeniu do osiągnięcia określonej temperatury własnej lub zbiornika 

akumulacyjnego. Temperatura wymagana do osiągnięcia w zbiorniku akumulacyjnym nastawiana jest na dwóch 

czujnikach zamontowanych w zbiorniku akumulacyjnym. Po osiągnięciu wymaganej temperatury kocioł 

przechodzi w fazę wygaszania - czyli dopalania paliwa znajdującego się na palenisku, bez dostarczania kolejnych 

porcji paliwa do spalania. 

Sam proces spalania w kotle jest ściśle kontrolowany i sterowany przez sondę Lambda poprzez automatyczną 

regulację proporcji powietrza pierwotnego i wtórnego oraz sterowanie pracą wentylatora głównego.  

Nad bezpieczeństwem pracy kotła czuwa łańcuch zabezpieczeń w skład którego wchodzą następujące elementy: 

 czujnik poziomu wody w instalacji, 

 wyłącznik krańcowy podajnika np. PSS, 

 czujnik przeciążenia silnika podajnika np. TBZ 80,  

 czujnik STB, 

 czujnik krańcowy przy drzwiach magazynu paliwa, 

 wyłącznik awaryjny, 

 uszkodzenie sondy Lambda. 

Kotłownie zautomatyzowane np. firmy HDG Bavaria są w pełni bezobsługowe. Praca urządzeń w kotłowni 

odbywa się automatycznie. 

Pracą systemowego rozwiązania jakim jest przykładowa technologia HDG Compact zarządza zintegrowana szafa 

sterująca  np. HDG EMD-C 215 Exclusiv. Za pośrednictwem szafy zasilane są wszystkie urządzenia peryferyjne, 

wchodzące w skład technologii. Szafa jest zasilana prądem trójfazowym ~400 V, poprzez zabezpieczenie 25 A, o 

mocy elektrycznej odpowiadającej mocy zainstalowanych odbiorników (ok. 4-5 kW). 

Szafa sterująca kotła zapewnia realizację następujących funkcji:  

 zasilanie i zarządzanie pracą układów podawania paliwa 

 zarządzanie pracą kotła, jego automatycznym uruchomieniem, automatycznym zapłonem paliwa, 

zarządzanie wytwarzaniem ciepła i wygaszaniem, systemem odpo- pielania, systemem czyszczenia wymiennika 

 zasilanie i zarządzanie pracą układu podnoszenia temperatury powrotu  

 zarządzanie pracą układu akumulacji ciepła 

 sterowanie funkcjami ochronnymi (przewietrzanie kotła, diagnostyczne uruchamianie mechanizmów i 

napędów, ochrona przed zamarznięciem) 

Na wyświetlaczu pokazywane są aktualne parametry pracy kotła, informacje o ewentualnych zaistniałych 

usterkach, oraz widoczne są nastawy serwisowe i eksploatacyjne technologii.  

Szafa sterująca ma wymiary 60x76 cm, Szafę należy zawiesić na ścianie w pobliżu kotła. Szafa sterująca 

komunikuje się z kotłem za pośrednictwem 3 kabli z przewodami numerowanymi odpowiednio do 

odpowiadających im wyjść. Schemat połączeń elektrycznych technologii typu Compact dostarczany jest wraz z 

szafą. 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną: pobór mocy do 5 kW, zasilanie 400 V, zabezpieczenie 25 A  

Uzupełnianie wody w zładzie. 

 Napełnianie układu oraz uzupełnianie wody w zładzie odbywać się będzie poprzez złącze zabudowane na 

powrocie. Po napełnieniu zładu połączenie z instalacją wody należy bezwzględnie zdemontować Na przewodzie 

doprowadzającym zamontować wodomierz oraz zawór zwrotny antyskażeniowy np. SOCLA BA 2760 DN 3/4" 9. 

Odpowietrzenie i odwodnienie. 

 Wszystkie przewody należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie insta lacji poprzez 

odpowietrzniki automatyczne zainstalowane w najwyższych punktach instalacji.  

Wentylacja kotłowni. 

 Pomieszczenie kotłowni posiada wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną Komin ceramiczny z 

kanałem wywiewnym .Nawiew do kotłowni wykonany zostanie jako kanał nawiewny blaszany 30*50 cm typu 

„Z”. Kratka nawiewu z kanału kończąca kanał powinna być umieszczona 30 cm nad poziomem po- 

sadzki kotłowni. Wlot kanału na zewnątrz kotłowni jak i wywiew w pomieszczeniu kotłowni zabezpieczyć siatką. 
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Transport paliwa przez przegrodę oddzielenia pożarowego 

 Paliwo składowane w pomieszczeniach piwnicznych szkoły przystosowanych do magazynu paliwa 

będzie transportowane przenośnikami ślimakowymi oraz transportem pneumatycznym. Na przejściu przez 

przegrodę oddzielenia pożarowego między magazynem paliw a kotłownią na przewodach transportu 

pneumatycznego zastosowane zostanie zabezpieczenie EI120. Zabezpieczenie przez przedostaniem się ognia do 

magazynu paliw poprzez transporter pneumatyczny należy wykonać jako typowe np. w systemie HILTII wg 

rozwiazania jak dla przewodów z tworzyw sztucznych. Zastosować opaski zaciskowe orach farbę 

zabezpieczającą.  

Odprowadzenie spalin. 

 Spaliny z kotłów odprowadzone będą kanałami spalinowymi czopuchami do jednego komina 

spalinowego tj wkładu kominowego średnicy 250mm. Wpięcie każdego kotła należy wykonać na różnych 

wysokościach. Wyżej wpiąć kocioł o wyższej mocy.. Czopuchy każdego kotła wykonać z rur stalowych ze stali 

nierdzewnej o średnicy 250 mm i grubości blachy nie mniej niż 1 mm.  

Rurociągi i armatura. 

 Instalację technologiczną w kotłowni (w obrębie kotłowni) należy wykonać z rur stalowych czarnych 

łączonych przez spawanie. Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe gwintowane oraz kołnierzowe.  

Izolacja termiczna. 

 Przewody i armaturę instalacji grzewczej tyechnologicznej w kotłowni izolować otulinami z pianki PE o 

grubości jak średnica rury. Połączenia osłonić taśma samoprzylepną srebrną.  

Prace budowlane i ochrony p.poż. 

 Drzwi do kotłowni otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji samozamykające bezzamkowe 

oraz łatwe do otwarcia, o szerokości 100 cm o odporności ogniowej EI 60. 

Nieckę kotłowni należy powiększyć poprzez rozebranie części posadzki kotłowni przy wejściu jak na rysunku 

zmian i remontów budowlanych. Po rozbiórce i powiększeniu niecki kotłowni na poziomie – 1.3m posadzkę 

należy wyrównać a braki wypełnić betonem. Pod kotły należ wylać postument o wysokości 7 cm. Posadzkę 

wyłożyć płytkami ceramicznymi. W dnie niecki kotłowni wykonać studnię schładzającą jak wg rysunku. Do 

studni podłączyć kratkę ściekową posadzkową. Ściany kotłowni oraz stropy oczyścić z tynku poprzez jego 

odbicie do gołej cegły. Odkryte ściany z powierzchnią ceglaną oczyścić wyrównać fugi lub uzupełnić cegły i 

pomalować środkiem antygrzybicznym. Na wysokość 1.3m ściany w niecce kotłowni wyłożyć płytkami 

ceramicznymi. Zamontować wewnątrz kotłowni bezpośrednio nad posadzką otok uziemniający z bednarki. Otok 

połączyć z uziomem zewnętrznym budynku. Otwory okienne wypełnić murem z cegły. Otwór zasypu węgla 

zamurować.  

W magazynie paliwa skuć tynki ze ścian i stropu. Wymurować ścianki działowe wygradzające magazyn paliwa. 

Ściany magazynu po zbiciu tynku oczyścić uzupełnić cegły i fugi a następnie pomalować środkiem 

antygrzybicznym. Na podłodze magazynu zamontować ruszt drewniany na którym ułożyć i zamocować płyty 

OSB o grubości 2 cm. Podłogę profilować aby uzyskać spadki 35 st do rynny w której zamontować mechaniczny 

podajnik ślimakowy jak wg wybranego systemu producenta urządzeń kotłowni i magazynu paliwa. Można 

zastosować do przykładowego systemu HDG podajnik typu  HDG PSS o długości 6,9 m. Otwory okienne 

magazynu zamurować osadzając w nich krućce do podawania paliwa wg zastosowanego systemu. W jednym z 

okien zamontować wentylator ścienny potrzebny do wyciągania wilgości z magazynu. Kanały ceramiczne 

wentylacyjne zlokalizowane w ścianie magazynu należy udrożnić poprzez wykonanie otworu o przekroju 

20x14cm. Otwarte kanały ceramiczne wentylacyjne będą wentylowały magazyn usuwając wilgotne powietrze z 

magazynu paliwa. Drzwi do magazynu paliwa zamontować stalowe o ooddppoorrnnoośśccii  ooggnniioowweejj  EEII112200..  WW  oottwwoorrzzee  

ddrrzzwwiioowwyymm  oodd  wweewwnnąąttrrzz  mmaaggaazzyynnuu  ppaalliiwwaa  nnaalleeżżyy  zzaammoonnttoowwaaćć  ww  ggóórrnneejj  cczzęęśśccii  nnaadd  kkrraawwęęddzziiąą  wwyykkoonnaanneejj  

ppooddłłooggii  ppłłyyttęę  oossłłaanniiaajjąąccąą  ii  zzaappoobbiieeggaajjąąccąą  wwyyssyyppyywwaanniiuu  ppaalliiwwaa..  PPooddłłooggęę  oorraazz  śścciiaannęę  nnaapprrzzeecciiww  kkrruuććccóóww  

zzaassyyppoowwyycchh  wwyyłłoożżyyćć  mmaattąą  gguummoowwąą..  MMaattaa  zzaappoobbiieeggnniiee  iisszzcczzeenniiuu  śścciiaannyy  mmaaggaazzyynnuu  oorraazz  łłaammaanniiuu  ii  rroozzddrraabbnniiaanniiuu  

ssiięę  ppeelleettuu..    

WW  ppoommiieesszzcczzeenniiuu  ppiiwwnniicczznnyymm  zzaa  mmaaggaazzyynneemm  ppaalliiwwaa  nnaalleeżżyy  ww  śścciiaanniiee  wwyybbiićć  oottwwóórr  ddrrzzwwiioowwyy  ww  cceelluu  ssttwwoorrzzeenniiaa  

mmoożżlliiwwoośśccii  wweejjśścciiaa  ddoo  ppoommiieesszzcczzeenniiaa..  PPoommiieesszzcczzeenniiee  ppoopprrzzeezz  wwyyddzziieelleenniiee  mmaaggaazzyynnuu  ppaalliiwwaa  ww  pprrzzęęssłłaacchh  

ppiiwwnniiccyy  zzoossttaałłoo  ppoozzbbaawwiioonnee  mmoożżlliiwwoośśccii  wweejjśścciiaa..  WW  wwyybbiittyymm  oottwwoorrzzee  nnaa  ddrrzzwwii  nnaalleeżżyy  zzaabbuuddoowwaaćć  ddrrzzwwii  
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ddrreewwnniiaannee  oo  wwyyss  22  mm  ii  sszzeerr  00..99mm.. 

W ścianie zewnętrznej kotłowni wykonać otwór 30*50 cm pod zabudowę kanału nawiewnego typu Z 

Prace branży elektrycznej. 

 W pomieszczeniu kotłowni umieścić tablicę rozdzielczą dla zasilenia urządzeń. Tablica winna być 

zasilona poprzez zamontowany na zewnątrz pomieszczenia wyłącznik prądu. Powyższe wykonać wg rysunków 

schematu i rozmieszczenia urządzeń i aparatów elektrycznych w kotłowni. Zasilanie rozdzielni kotłowni 

wykonać z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w korytarzu piwnicy około 15m od drzwi wejsciowych do 

kotłowni. Rozdzielnię elektryczną kotłowni z zabezpieczeniami urządzeń zabudować w miejscu jak na 

rysunkach. Prace branży elektrycznej zakończyć rozruchem urządzeń oraz koniecznymi sprawdzeniami i 

badaniami jej skuteczności i ochrony przeciwporażeniowej. Wykonać dokumentację powykonawczą oraz 

załączyć stosowne protokóły badań instalacji.   

Wytyczne realizacji. 

 Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją oraz następującymi pozycjami: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.02 ( Dz.U.Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. II roboty instalacji sanitarnych 

i przemysłowych” 

3. Obowiązujące normy i przepisy. 

                                           

Spis głównych materiałów potrzebnych do realizacji projektu. 

l.p Wyszczególnienie materiałów Ilość 
Przykładowy 

Producent  

1.  

Kocioł o mocy 200 kW np. HDG compact 200  

- sonda lambda 

- automatyczny system zapłonu  

- automatyczny system czyszcz. pow. grzewczych  

- wentylator nadmuchu pow. do spalania  

- ruchomy ruszt  schodkowy 

- chłodnica bezpieczeństwa  

-automatyczny system odpopielania kotła  

-szafa sterown. typ EMD-C215 Exclusiv  

-podajnik celkowy TBZ 80  

-pneumatyczny zasobnik pelet  

2 kpl  HDG Bavaria 

2 

Układ zabezpieczenia kotła przed obniżeniem 
temperatury powrotu.składający się z:  
- zaworu mieszającego DN 65 z siłownikiem SM 3.30, 230 
Volt 
- Pompy/ mieszającej np. Wilo Stratos 50/1-9 

2 kpl HDG Bavaria 

3 
Zabezpieczenie termiczne 
-gwint wewnętrzny DN 20, kapilara z obudową 142 mm, 
gwint zewnętrzny DN 15 

2 kpl. HDG Bavaria 

4 

Zbiornik akumulacyjny np. PS 3150 dm3  
z 4 (czterema) króćcami DN 80  
- izolacja gr. 100 mm poliuretanowa  
- płaszcz z tworzywa PCV  

2 kpl HDG Bavaria 

5 
Transporter ślimakowy paliwa np. typ PSS  
- długości 6,9mb  2 kpl. HDG Bavaria 

6 

Grupa bezpieczeństwa kotła 200 kW  
W skład grupy bezpieczeństwa wchodzi: 
- zawór bezpieczeństwa 3 bar DN 25  
- manometr 
- odpowietrznik 
- izolacja  

2 kpl. HDG Bavaria 
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l.p Wyszczególnienie materiałów Ilość 
Przykładowy 

Producent  

7 
Transporter pneumatyczny paliwa  
- przewód elastyczny transportu peletu długości 
20m w rolce  

4 rolki HDG Bavaria 

8 
Króciec do załadunku paliwa z zestawu 
samochodu 2 kpl. HDG Bavaria 

9 
Mata osłonowa do załadunku paliwa o 
wymiarach 120 cm x100 cm 2 szt. HDG Bavaria 

10 

Regulator pogodowy sterujący kaskadą kotłów 
np. Hydronic Plus wraz z rozszerzeniem. 
Regulator pogodowy Hydronic  Plus służy do 
wysterowania do 3 obiegów grzewczych, składa 
się z:  
- 2 czujników obiegu grzewczego  
- 2 czujników w zbiorniku akumulacyjnym  
- czujnik w zbiorniku cwu 
- czujnik temperatury zewnętrznej  

2 kpl HDG Bavaria 

11 
Rozszerzeniem Regulatora pogodowego 
Hydronic Plus na dodatkowy obieg grzewczy  3 kpl HDG Bavaria 

12 

Przejścia transportera paliwa przez prze grodę 
oddzielenia pożarowego EI60 składający się z:  
- opaska zaciskowa ppoż. nawinięta na rurę   
transportera 
- farba zabezpieczająca ppoż. pęczniejąca 
nałożona wokół   przejścia.  
- tabliczka znamionowa przejścia ppoż. z 
oznaczeniem   zastosowanego systemu 
zabezpieczenia ppoż. i podpisem wykonawcy.  

4 kpl. HILTI 

13 Czujnik poziomu wody w kotle  2 kpl. HDG Bavaria 

14 Termometr 0-120 0C, DN 15, długość 200 mm 3 kpl. HDG Bavaria 

15 
Przejścia popoż wg systemu opasek zaciskowych  
na rury instalacji co  12 kpl HILTI 

16 Krawędziaki 8x8 cm na podłogę w mag. paliwa  100 mb Hurt 

17 Płyta OSB na podłogę w magazynie paliwa  60 m2 Hurt 

18 
Materiały stalowe do łączeń podłogi (kołki, 
kątowniki wkręty i tp.)  1 kpl Hurt 

19 
Wentylator ścienny Ø250 typ 250/R/6 -6/50/230 
do zamontowania w otworze okiennym magazynu 
paliwa  

1szt DELTAFAN 

20 
Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 120 
wys 2m szer.0,9m do mag. paliwa  1 szt Hurt 

21 
Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60 wys 
2m szer.1,0m 2 szt Hurt 

22 Płytki ceramiczne podłogowe (przemysłowe)  51 m2 Hurt 

23 Płytki ceramiczne ścienne (przemysłowe)  52 m2 Hurt 

24 Pompa obiego CO np. typ STRATOS 30/1 -12 5 kpl. WILO 

25 
Zawór trójdrogowy mieszający HRB3 DN32 z 
napędem AMV 182 na obiegach CO  4 kpl. DANFOS 

26 
Zawór trójdrogowy mieszający HRB3 DN40 z 
napędem AMV 182 na obiegach CO  1 kpl. DANFOS 
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l.p Wyszczególnienie materiałów Ilość 
Przykładowy 

Producent  

27 
Studzienka schładzająca betonowa o głębokości 
1 m i  średnicy Ø600mm z pokrywą żeliwna  typu 
lekkiego 

1 kpl Hurt 

28 
Pompka załączana pływakiem do wypompowania 
wody brudnej ze studni schładzającej   1 kpl Hurt 

29 Kratka ściekowa w posadzce kotłowni  1 kpl Hurt 

30 

Instalacja wody zimnej w kotłowni wykonana z 
rur stalowych ocynkowanych DN25 łączna 
długość 10mb  z armaturą DN 25. (do systemu 
zabezpieczenia ppoż kotłów w kotłowni)  

1 kpl Własna 

31 Rury PCV Ø50 (podłączenie do kanalizacji)  6 mb Hurt 

32 

Bednarka płaska ułożona wokół pomieszczenia 
kotłowni do wyrównania potencjałów na 
urządzeniach  i  odprowadzenia ładunków 
elektrostatycznych do ziemi  

30 mb Hurt 

33 Naczynie przeponowe N800  2 kpl. REFLEX 

34 
Cz op uch  s t a l o w y k o t ł a  z  b l ach y n i e r dz ewn ej  
o  p rz ek r o j u  ok r ąg łym  ś r edn i ca  2 5 0mm  d łu g .  
3  m b  

2 kpl. HDG Bavaria 

35 

R ozdz i e l n i a  E lek t rycz n a  ko t ło wn i  w  sk rz yn ce  
en e rge t ycz n e j  w yk o n an a  w g  s ch ema tu  z  
u rz ądzen i am i  i  o sp r z ę t em  zab ezp i ecz eń  i  
k o n t ro l i  e l ek t r ycz n ych   

1 kpl Hurt 

36 
In s t a l ac j a  e l ek t r yc zn a  (o kab l o wan i e  i  
o ś wi e t l en i e  w  k o t ł ow n i )  1 kpl. własna 

37 Szafa sterująca kotła z zabezpieczeniami urządzeń 
elektrycznych kotła 2 kpl. HDG Bavaria 

38 

N agr z ew ni ce  w od ne  o  mo c y 1 5  kW k ażd a  
m on to w an e  p od  s t ro p em  w  A U LI.  
N agr z ew ni ce  w yp o s aż on e  w  u k ł ad  s t e ro w an i a  
t e rm os t a t em.  St e r ow n ik  w łącz a  i  w ył ącz a  
w en t yl a t o r  n agrz ewn i cy w  z a l eżn oś c i  od  
n as t aw y t em p er a tu ry.  

2 kpl. WOLCANO 

39 Grzejnik C22 600/400 21 kpl. PURMO 

40 Grzejnik C22 600/500 3 kpl. PURMO 

41 Grzejnik C22 600/600 19 kpl. PURMO 

42 Grzejnik C22 600/700 13 kpl. PURMO 

43 Grzejnik C22 600/800 7 kpl. PURMO 

44 Grzejnik C22 600/900 8 kpl. PURMO 

45 Grzejnik C22 600/1000 14 kpl. PURMO 

46 Grzejnik C22 600/1100 8 kpl. PURMO 

47 Grzejnik C22 600/1200 5 kpl. PURMO 

48 Grzejnik C22 600/1400 32 kpl. PURMO 

49 Grzejnik C22 600/1600 2 kpl. PURMO 

50 Grzejnik C22 600/1800 9 kpl. PURMO 

51 Grzejnik C22 600/2000 6 kpl. PURMO 
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l.p Wyszczególnienie materiałów Ilość 
Przykładowy 

Producent  

52 Grzejnik C22 600/2300 2 kpl. PURMO 

53 Grzejnik H20 600/400 8 kpl. PURMO 

54 Grzejnik H20 600/600 6 kpl. PURMO 

55 Grzejnik H20 600/800 1 kpl. PURMO 

56 Grzejnik H20 600/1000 5 kpl. PURMO 

57 Grzejnik H20 600/2300 2 kpl. PURMO 

58 Grzejnik C33 600/800 1 kpl. PURMO 

59 Grzejnik C33 600/1400 1 kpl. PURMO 

60 Grzejnik C33 600/1600 3 kpl. PURMO 

61 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN15 4 szt Hurt 

62 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN20 4 szt Hurt 

63 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN25 6 szt Hurt 

64 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN32 12 szt Hurt 

65 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN40 14 szt Hurt 

66 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN50 12 szt Hurt 

67 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN65 4 szt Hurt 

68 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN80 4 szt Hurt 

69 Zawory kulowe odcinające na rury stalowe DN100 4 szt Hurt 

70 

Zaw ó r  o d c i n a j ący D N 32  z  p ł yn n ą  na s t aw ą  
w s t ępn ą ,  t yp  A S V- I , z  m oż l i wo ś c i ą  pom ia r u  
p rz ep ł yw u ,  o r az  pod ł ączen i a  r u rk i  i mpu l s o -
w e j .  

28 kpl. DANFOSS 

71 
R egu l a to r  r óżn i c y c i śn i en i a  D N1 5  t yp  A SV-
P V RP2 5  u t rz ym u j e  s t a ł ą  różn i cę  c i śn i en i a  w  
z ak r es i e  dP =  5  . .  25  kP a .  

20 kpl. DANFOSS 

72 
R egu l a to r  r óżn i c y c i śn i en i a  D N2 0  t yp  A SV-
P V RP2 5  u t rz ym u j e  s t a ł ą  różn i cę  c i śn i en i a  w  
z ak r es i e  dP =  5  . .  25  kP a .  

1 kpl. DANFOSS 

73 
R egu l a to r  r óżn i c y c i śn i en i a  D N2 5  t yp  A SV-
P V RP2 5  u t rz ym u j e  s t a ł ą  różn i cę  c i śn i en i a  w  
z ak r es i e  dP =  5  . .  25  kP a .  

2 kpl. DANFOSS 

74 
R egu l a to r  r óżn i c y c i śn i en i a  D N3 2  t yp  A SV-
P V RP2 5  u t rz ym u j e  s t a ł ą  różn i cę  c i śn i en i a  w 
z ak r es i e  dP =  5  . .  25  kP a .  

5 kpl. DANFOSS 

75 
Zawór termostatyczny typ RA -N DN15 z nastawą wstępną w 
komplecie z głowicą termostatyczną 176 kpl. DANFOSS 

76 
Rury stal ocynk zewn. śr Φ18 typu MAPRESS C-Sthal 
łączone kształtkami zaprasowywanymi  520 GEBERIT 

77 
Rury stal ocynk zewn. śr Φ22 typu MAPRESS C-Sthal 
łączone kształtkami zaprasowywanymi  670 GEBERIT 

78 
Rury stal ocynk zewn. śr Φ28 typu MAPRESS C-Sthal 
łączone kształtkami zaprasowywanymi  60 GEBERIT 

79 Rury stalowe DN 15 12 Hurt 
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80 Rury stalowe DN 20 16 Hurt 

81 Rury stalowe DN 25 14 Hurt 

82 Rury stalowe DN 32 55 Hurt 

83 Rury stalowe DN 40 144 Hurt 

84 Rury stalowe DN 50 254 Hurt 

85 Rury stalowe DN 65 37 Hurt 

86 Rury stalowe DN 80 16 Hurt 

87 Rury stalowe DN 100 22 Hurt 

88 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 20 mm na rury stal DN15 12 Hurt 

89 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 20 mm na rury stal DN20 16 Hurt 

90 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 20 mm na rury stal DN25 14 Hurt 

91 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 30 mm na rury stal DN32 55 Hurt 

92 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 40 mm na rury stal DN40 144 Hurt 

93 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 50 mm na rury stal DN50 254 Hurt 

94 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 60 mm na rury stal DN65 37 Hurt 

95 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 80 mm na rury stal DN80 18 Hurt 

96 Izolacja termiczna typu pianka PE gr 100 mm na rury stal DN100 22 Hurt 

97 
Rury preizolowane DN50 z tworzywa sztucznego do ułożenia w 
kanale między budynkami o dług 10m 20 mb Hurt 

98 
Kształtki przejściowe z rur preizolawanych PE DN50 na stalowe 
DN40  4szt Hurt 

99 
Endkapy zakończeniowe dla zastosowanego systemu rur DN50 
PE preizolowanych  4 szt Hurt 

100 
Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35 kW z 
zamkniętą komorą spalania (np. DeDietrich typ MCA 35) 1 kpl DIETRICH 

101 Przewody ze stali nierdzewnej powietrzno-spalinowe DN80/125 20 mb DIETRICH 

102 
Kształtki systemowe do przewodów powietrzno-spalinowych 
DN80/125 4 szt DIETRICH 

103 
Pojemnościowy Podgrzewacz CWU z jedną wężownicą oraz 
grzałka elektryczną. Pojemność podgrzewacza 500 litrów.  (np. 
Dietrich typ BP500) 

1 kpl DIETRICH 

104 Gruba bezpieczeństwa na zasilaniu wody do podgrzewacza 1 kpl DIETRICH 

105 Naczynie wzbiorcze przeponowe na CWU np. REFIX typ DE40 1 kpl REFLEX 

106 

Kompletny system wykrywania gazu ziemnego  np.  firmy 
GAZEX w skład wchodzą: 
-) Sterownik , -) Zasilacz , -) czujka gazu , -) dwa sygnalizatory 
świetlno-dźwiękowe ,  

1 kpl GAZEX 

107 
Elektromagnetyczny zawór szybkozamykajacy gazowy np. typu 
MAG DN50, włączony do systemu wykrywania gazu GAZEX 1 kpl GAZEX 

108 
Skrzynka gazowa wnękowa  na elektromagnetyczny zawór oraz 
zawór kulowy odcinajacy DN50 1 szt GAZEX 

109 Skrzynka gazowa wnękowa na licznik gazu i zawór główny 1 szt GAZEX 
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110 Rura do gazu przewodowa stalowa DN50 50 mb HURT 

111 Rura do gazu przewodowa stalowa DN25  2 mb HURT 

112 
Drzwi stalowe o odpornośśccii  ooggnniioowweejj  EEII6600  sszzeerr..00,,99mmbb  ,,  
wwyyss..22mmbb 1 szt HURT 

113 Pompka cyrkulacji CWU typ STRATOS Z 25/1-8 1 szt WILO 

114 Rury miedziane do CWU Ø28 6 mb HURT 

115 Przejścia ogniowe ppoż EI 60 rur  przez ściany i stropy 10 szt HILTI 

116 Materiały pozostałe ogólnobudowlane 1 kpl HURT 

 

 

Przyłącz CO w preizolacji do budynku bocznego prawego 

 

 Istniejący przyłącz CO do budynku bocznego prawego należy wymienić. Istniejący kanał CO 

należy odkryć poprzez rozebranie płyt stropowych kanału. Rurociągi zdemontować. W kanale ułożyć 

rurociąg zasilania i powrotu wykonane w preizolacji w systemie z tworzywa sztucznego. Średnica rur 

PEHD DN50. Rury preizolowane ułożyć na podsypce piaskowej 15 cm i przykryć piaskiem 15 cm. 

Warstwy ubić. Ponownie kanał przykryć płytami betonowymi. Wykorzystać  uprzednio zdemontowane 

płyty stropowe kanału. Rurociągi wprowadzić przez ściany budynków stosując przejścia systemowe 

uszczelniające. Preizolację zabezpieczyć systemowymi końcówkami.  

 

 


