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            Niniejsze opracowanie obejmuje dobór  kotła olejowego do ogrzewania budynku oraz
produkcji ciepłej wody użytkowej.

Budynek ORiOP w Racławicach Śląskich zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji.
W ramach branży instalacyjnej projektuje się wymianę kotła olejowego stosowanego dogrzewania
budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej.
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie na wykonanie
- dokumentacja projektowa modernizacji budowlanej budynku

           - PN-91/B-02414   Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego.
           - Wizji lokalnych.
Przyjęte rozwiązanie przewiduje redukcję kosztów ponoszonych przez Inwestora na remonty już
przestarzałych i mocno wyeksploatowanych dwóch kotłów olejowych.

             Opis techniczny:

W kotłowni znajdują się dwa kotły opalane olejem opałowym o mocy  139 kW każdy.
Według informacji udzielonej przez zarządzającego budynkiem jeden kocioł zostanie zlikwidowany.
Na jego miejsce zostanie zabudowany nowy o większej mocy kocioł olejowy. Dobrano wg mocy
zapotrzebowanej podanej w audycie kompletny kocioł olejowy o mocy 150 kW  np. zestaw kotła jak
niżej:

1. kocioł De Dietrich GT336
2. palnik olejowy typ M302-2S
3. grupa bezpieczeństwa typ pakiet FD 42
4. konsola sterownicza DIEMATIC-m3
5. czujnik zasilania za zaworem – pakiet AD 199
6. karta + czujnik dla 1 zaworu mieszającego – pakiet FM 48
7. czujnik ciepłej wody użytkowej – pakiet AD 212

Kocioł 150 kW jak wyżej zamontowany zostanie na miejscu jednego z kotłów. Kotłownia będzie
pracować tylko na jednym nowym kotle co ma w zupełności wystarczyć na potrzeby energetyczne
budynku. Kocioł istniejący o mocy 139 kW będzie służył jako rezerwa. Nowy kocioł 150 kW zasilać
będzie istniejącą instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania w budynku oraz wężownicę
podgrzewaczy CWU. W kotłowni znajduje się naczynie wzbiorcze przeponowe  zabezpiecza ono
instalację przed wzrostem ciśnienia na wskutek zmian objętości wody grzewczej.
Po zamontowaniu nowego kotła olejowego instalacja technologiczna kotłowni zostanie
zmodernizowana jak wg rysunku. Należy przewidzieć spięcie dwóch kotłów do instalacji
technologicznej kotłowni aby kocioł który pozostanie o mocy 139 kW można było w razie potrzeby
wykorzystywać jako rezerwowy. Podczas budowy nowej instalacji należy przewidzieć podejścia i
urządzenia konieczne do zamontowania w kotłowni podgrzewaczy pojemnościowych zasilanych
kolektorami słonecznymi.

UWAGA:

Wygrzew instalacji c.w.u. będzie realizowany poprzez  istniejącą kotłownię na bazie istniejącego
kotła. Wygrzew należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami. Podczas dezynfekcji należy
zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych, tj. w miejscach, które najtrudniej się wygrzewa,
temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.
Wygrzew wykonywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

UWAGA: W układach instalacji grzewczych, i przygotowania c.w.u., zabezpieczonych
naczyniem wzbiorczym, przeponowym typu zamkniętego należy stosować zawór bezpieczeństwa.
Zawór montowany jest bezpośrednio za wymiennikiem lub zbiornikiem na przewodzie wylotowym
czynnika gorącego. Na odcinku przewodu między urządzeniem a zaworem bezpieczeństwa
niedopuszczalne jest instalowanie zaworów odcinających, zasuw lub jakiejkolwiek armatury. Na



zasobnikach C.W.U. zawory montowane są na wejściu zimnej wody lub na zbiorniku. Między
zasobnikiem a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnych zaworów odcinających.

Sterowanie
Układem produkcji wody grzewczej oraz CWU będzie sterowała konsola DIEMATIC jak wg

zestawienia i rysunku. System sterowania monitoruje temperaturę w zasobnikach i na instalacji
Centralnego Ogrzewania.

Programowanie układu powinno być wykonywane przez specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta urządzeń.

Wykonanie
Orurowanie instalacji wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie.

Po zakończeniu montażu instalację poddać płukaniu oraz próbie ciśnienia na zimno zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.
Rurociągi należy izolować pianką PE  ale o grubości ścianki 30mm. Całość instalacji wykonać
zgodnie z załączonymi rysunkami oraz zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych cz. II ”.

Wytyczne budowlane
Wszystkie miejsca przekuć przez przegrody budowlane należy, po wprowadzeniu instalacji,

zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni,
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody
budowlane należy prowadzić w tulejach. Przejścia przewodów przez ognioodporne stropy i ściany
należy wykonać z materiałów niepalnych oraz zapewnić ich odpowiednią ognioszczelność.
Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytyczne elektryczne
W ramach instalacji elektrycznych należy przewidzieć doprowadzenie instalacji elektrycznej

do następujących odbiorników:
· doprowadzić zasilanie elektryczne do kotła , sterownika , pomp  zaworów trójdrogowych itp.

według zaleceń producenta,
· wykonać połączenia elektryczne pomp i zaworów trójdrogowych w zakresie instalacji

hydraulicznych oraz do czujników temperatur.

Wymagania BHP
Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały

okres ich użytkowania. Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji
Techniczno – Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać
dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę.
Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru.

Postanowienia końcowe
Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z

niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., oraz
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano – Montażowych. Tom II –
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.”
Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB, oraz
CNBOP.
Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z
potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.
Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wydelegowany personel obiektu w obsłudze



zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno –
Ruchową, oraz instrukcję obsługi.
Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne niż dobrane w projekcie, ale o identycznych lub lepszych
parametrach.
Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej
osób projektujących.

Warunki wykonania i odbioru.
            Całość prac powinna wykonywać firma specjalistyczna mająca doświadczenie w tego typu
remontach i przy budowie tego typu instalacji. Po każdorazowym montażu części instalacji należy
przeprowadzać próby ciśnieniowe celem sprawdzenia szczelności. Każdorazowe zamknięcie etapu
prac zanikowych należy odebrać protokółem z wykonanych prób ciśnieniowych wpisem inspektora
nadzoru.
             Całkowity odbiór może nastąpić po rozruchu instalacji.

Zestawienie materiałów do zadania – montaż nowego kotła w kotłowni

Nazwa artykułu Ilość Przykładowy
Dostawca

Pompa obiegu CO typ STRATOS 50/1-12 1 kpl WILO
Pompa wężownic typ STRATOS 30/1-12 1 kpl WILO
Zawór trójdrogowy DN50  z napędem 1 kpl Danfoss
kocioł  GT336 o mocy 150 kW 1 szt De Dietrich
palnik olejowy typ M302-2S 1 szt De Dietrich
Pompa recyrkulacji kotła wg opisu 1 kpl Wilo
grupa bezpieczeństwa typ pakiet FD 42 1 zest De Dietrich
konsola sterownicza DIEMATIC-m3 1 szt De Dietrich
czujnik zasilania za zaworem – pakiet AD
199 1 kpl De Dietrich

karta + czujnik dla 1 zaworu
mieszającego – pakiet FM 48 1 kpl De Dietrich

czujnik ciepłej wody użytkowej – pakiet
AD 212 1 kpl De Dietrich

rura spalinowa czopucha o śr Φ180mm wg kosztorysu
kolano nastawne śr Φ180mm czopucha 2 szt De Dietrich
Rurociągi stalowe oraz armatura jak na
rysunku do instalacji technologicznej
kotła

wg kosztorysu

Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN40 1 szt SYR
Manometr o zakresie o do 6 at 4 szt
Termometr -30 do 250 st Celsjusza 4 szt


	Warunki wykonania i odbioru.
	Warunki wykonania i odbioru.
	Warunki wykonania i odbioru.
	Zestawienie materiałów do zadania – montaż nowego kotła w kotłowni



