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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kot owni dla budynku socjalnego
zlokalizowanego w widwinie przy ulicy Gagarina 3.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
• Zlecenia inwestora,
• Inwentaryzacji budowlanej,
• Bilansu cieplnego,
• Obowi zuj cych norm i przepisów dotycz cych projektowania instalacji

centralnego ogrzewania i kot owni.

3. Kot ownia.

3.1. Stan istniej cy.

W pomieszczeniu kot owni, zgodnie z pierwotnym projektem, zaprojektowano pralni ,
a w niej wann podgrzewan paleniskiem na paliwo sta e. Odprowadzenie dymu do
komina dymowego murowanego. W trakcie u ytkowania budynku wy czono z
u ytkowania wann , pozostawiaj c wej cie do komina.
Ogrzewanie w budynku do chwili obecnej realizowane by o z kot owni osiedlowej. Do
budynku doprowadzono instalacj zewn trzn niskich parametrów. Przy cze
doprowadzono do rozdzielni ciep a znajduj cej si w pomieszczeniu piwnicznym, przy
rodkowej klatce schodowej.

W zwi zku ze zmianami w a cicielskimi, nie jest mo liwe dalsze utrzymywanie
zapewnienia dostawy ciep ze ród a obcego. Przewiduje si zatem budow  w asnej
kot owni opalanej paliwem gazowym.

3.2. Projektowana kot ownia.

Nowoprojektowana kot ownia gazowa zlokalizowana b dzie w pomieszczeniu
piwnicznym budynku. Kot ownia b dzie pracowa a jako wodna, pompowa, w systemie
zamkni tym. W kot owni b dzie wytwarzana woda grzewcza dla potrzeb c.o. o
parametrach 75/550C. ród em ciep a dla projektowanej kot owni b dzie kocio
kondensacyjny wisz cy typu Vitomodu 200-W o mocy do 80kW.
Przewidziano jeden obieg grzewczy dla budynku.
System pracy kot owni w pe ni zautomatyzowany. Prac kot a sterowa  b dzie
regulator pogodowy Vitotronic 200. Regulator nale y pod czy do instalacji
elektrycznej 230V wed ug wytycznych producenta.
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Odprowadzenie skroplin z komina oraz z zestawu kot owego nale y realizowa do
instalacji kanalizacji sanitarnej za po rednictwem neutralizatora kondensatu.
Kot owni nale y wyposa y w neutralizator kondensatu adekwatny do mocy zestawu
kot owego i ilo ci produkowanego kondensatu.
Wody spustowe z kot ów oraz ca ej instalacji b d odprowadzane do studzienki
sch adzaj cej o rednicy 600mm i g boko ci 700mm zlokalizowanej w pomieszczeniu
kot owni, i dalej do instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przewody instalacji c.o. nale y prowadzi ze spadkiem 0,5% zgodnie z cz ci
rysunkow opracowania.
Zawory odwadniaj ce nale y zamontowa na rozdzielaczach oraz w najni szych
punktach instalacji (wg rys. nr 3).
Odpowietrzenie instalacji b dzie odbywa o si przez automatyczne odpowietrzniki
zamontowane na ko cach ka dego z pionów instalacji centralnego ogrzewania.
Zasilenie w wod instalacyjn za po rednictwem stacji uzdatniania wody Aquaset
500.

3.3. Wentylacja kot owni.

Nowy kocio  b dzie posiada zamkni t komor spalania, a pobór powietrza do
spalania b dzie nast powa z przestrzeni przewodu kominowego. Nawiew powietrza
do pomieszczenia kot owni b dzie realizowany za po rednictwem kana u „zetowego”
o rednicy 250mm. Wywiew za po rednictwem kratki wentylacyjnej o wymiarach
14x14cm.

3.4. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzanie spalin odbywa si  b dzie do istniej cego komina murowanego. W
obr bie kot owni zaprojektowano dwu cienny wk ad kominowy ze stali kwasoodpornej
firmy Jeremias system EW-TWIN 100/150. Komin b dzie pracowa w systemie
nadci nieniowym spalin. Wewn trz przewodu kominowego zaprojektowano
jedno cienny system EW-ECO ALBi o rednicy 100mm. Pobór powietrza na potrzeby
spalania z przestrzeni przewodu kominowego. Odprowadzenie kondensatu za
po rednictwem elementu TN 66, które b dzie zlokalizowane wewn trz komina
zgodnie z cz ci rysunkow opracowania. Otwór rewizyjny wbudowany w element
TWIN 67 b dzie znajdowa si  tu przy kotle.

3.5. Ruroci gi, izolacje i zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacj c.o. kot owni do rozdzielaczy wykona z rur stalowych czarnych wed ug PN-
74/H-74200 i PN-74/H-74209 czonych przez spawanie. Armatura i urz dzenia

czone na po czenia ko nierzowe albo gwintowane. Spadki przewodów 0,5%
zgodnie z cz ci rysunkow .
Po wykonaniu prac monta owych i wyp ukaniu instalacji przeprowadzi próby
szczelno ci “na zimno” przy ci nieniu 0.45 MPa oraz przy parametrach roboczych (na
gor co).
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Przewody instalacji kot owni oczy ci do II czysto ci i pomalowa jedna z farb
antykorozyjnych odpornych na wysoka temperatur (np. Korsil 92 Naw, cynkor),
minimum 1000C.
Na przewodach instalacji kot owni wykona izolacj termiczn wg PN-B-02421 piank
poliuretanow w p aszczu z folii PCV (np. system STEINORM 300), o nast puj cych
grubo ciach [mm]:

przewód zasilanie powrót zimna woda
DN 65 30 30 9

DN50 30 25 9

DN32 – DN40 25 20 9

DN15 – DN25 20 15 9

3.6. Zabezpieczenie instalacji.

Przewidziano zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamkni tego naczyniem
wzbiorczym Reflex N80 o pojemno ci Vc = 72 dm3. rednica przewodu cz cego
naczynie wzbiorcze z instalacj 25mm. Projektowane naczynie wzbiorcze dla instalacji
c.o. wyposa y w z cza samoodcinaj ce.
Zestaw kot owy posiada na swoim wyposa eniu dedykowane zawory bezpiecze stwa
(w ramach zestawu przy czeniowego obiegu grzewczego bez pompy obiegowej).
Zgodnie z EN12828 zestaw nie wymaga monta u dodatkowego zaworu
bezpiecze stwa.

3.7. Instalacja gazowa.

Jako paliwo stosowany b dzie gaz ziemny GZ-50 o warto ci opa owej 35,4 MJ/m3
rednica pod czenia kot a wynosi 1” (DN25).

Instalacja gazowa w pomieszczeniu kot owni zostanie w ca o ci zmodernizowana. Na
przewodzie gazowym przewidziano monta kolektora o rednicy DN100 i d ugo ci 1m.
Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej pojemno ci instalacji za g ównym
zaworem odcinaj cym. Pozosta cz instalacji nale y poprowadzi przewodem o
rednicy DN32 i tu przed wpi ciem do kot a nale y zamontowa redukcj do rednicy

kró ca przy czeniowego. Przewód nale y wyposa y w zawory odcinaj ce oraz filtr
gazu DN 32.
Lokalizacja elementów instalacji gazowej oraz jej trasowanie w obr bie budynku
zgodnie z cz ci rysunkow opracowania. Z przewodu doprowadzaj cego gaz do
pomieszczenia kot owni nie wolno zasila adnego innego urz dzenia gazowego w
budynku.
Instalacj gazow wykona z rur stalowych bez szwu czonych przez spawanie.
Przewody prowadzi po powierzchni cian. Przewodów nie nale y prowadzi w
bruzdach ciennych. Przewody mocowa do cian b d stropu przy pomocy
uchwytów. Uchwyty i ko ki rozporowe musz by wykonane z miedzi, mosi dzu b d
stali nierdzewnej. Rozstaw uchwytów nie powinien by wi kszy ni 2m.
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Odleg o mi dzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umo liwia wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzy uj ce si z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by oddalone o co
najmniej 2 cm.
W ramach modernizacji szafk gazow nale y wymieni na now .
Za kurkiem g ównym nale y zamontowa zestaw gazomierzowy, w którego sk ad
wchodz :

• Filtr gazu FGA-15/K,
• Reduktor gazu ARD-10,
• Gazomierz miechowy G6,
• Manometr tech. 6 kPa,
• Zawór kulowy dn32,
• Zawór elektromagnetyczny MAG-3 dn32.

Schemat rozwi zania skrzynki gazomierzowej w za czniku.
W celu zapobie enia wyp ywowi gazu automatyczny zawór odcinaj cy (MAG-3)
nale y pod czy do modu u alarmowego Gazex MD-4.Z wyposa onego w detektor
gazu, sygnalizacj wietln i akustyczn .
Instalacj po wykonaniu nale y podda próbie szczelno ci. Prób szczelno ci
wykonywa pod ci nieniem 100kPa przez minimum 30 minut zgodnie z
"Wymaganiami odbioru i eksploatacji instalacji gazowych". Po pozytywnych wyniku
prób szczelno ci przewody instalacji gazowej nale y pomalowa farb podk adow
oraz farb antykorozyjn w kolorze ó tym.

3.8. Wytyczne bran owe.

3.8.1. Wytyczne budowlane.

ciany i posadzk w kot owni wykona jako niepyl ce.
Drzwi do pomieszczenia kot owni wykona jako otwierane na zewn trz kot owni,
posiadaj ce od wewn trz zamkni cie bezklamkowe, otwieraj ce si z kot owni pod
naciskiem, minimalna szeroko 90cm.

3.8.2. Wytyczne elektryczne.

Wykona dla kot owni rozdzielnic elektryczn . Przy wej ciu do kot owni od strony
zewn trznej umie ci przeciwpo arowy wy cznik pr du.
Instalacj elektryczn w kot owni wykona jak dla pomieszcze zagro onych po arem.
O wietlenie sztuczne w kot owni wykona zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65.

3.8.3. Wytyczne p.po ..

ciany kot owni musz mie klas odporno ci ogniowej min. EI60. Klasa odporno ci
ogniowej drzwi – min. EI30.
Obudowa w której prowadzone b d kominy oraz przewód wywiewny z kot owni
powinna mie klas odporno ci ogniowej min. EI60.
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Przej cia instalacyjne o rednicy wi kszej ni 4cm w cianach i stropie kot owni
uszczelni do klasy odporno ci ogniowej min. EI60.
Kot owni zaopatrzy w ga nic  GP-6xABC.
W kot owni zainstalowa system detekcji gazu sk adaj cy si z detektorów gazu,
modu u alarmowego oraz zaworu odcinaj cego zamontowanych w szafce na kurek
g ówny oraz gazomierz. System ten w przypadku wycieku gazu w kot owni:

• b dzie wysy a sygna y wietlno-d wi kowe
• zamknie dop yw gazu.

System detekcji gazu musi zaalarmowa  u ytkowników budynku o przekroczeniu
st enia gazu w kot owni wynosz cego 10% dolnej granicy wybuchowo ci mieszaniny
gazu z powietrzem.
Instalacja gazowa doprowadzaj ca gaz do kot owni mo e by przeznaczona jedynie
do zasilania kot ów.

3.9. Uwagi ko cowe.

Monta poszczególnych urz dze kot owni wykona zgodnie z DTR zastosowanych
urz dze .
Ca o prac wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-monta owych” - tom II - “Instalacje sanitarne i przemys owe”, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kot owni na paliwa gazowe i olejowe" oraz
obowi zuj cymi przepisami BHP i p.po .
Woda w instalacji musi spe nia wymagania PN-93/C-04607. Do nape nia instalacji
u ywa zestawu uzdatniaj cego wod .
Odpowiednie instrukcje obs ugi i u ytkowania kot owni nale y umie ci w widocznym
miejscu kot owni.

4. Warunki bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

Realizacja inwestycji powinna by wykonywana pod kierunkiem osób posiadaj cych
wymagane uprawnienia, przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, z
u yciem sprawnych narz dzi spe niaj cych wymogi bezpiecze stwa.

Opracowa :
mgr in . A. Szczepa ski
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II. OBLICZENIA I DOBÓR URZ DZE KOT OWNI

1. Dobór kot ów

Zapotrzebowanie ciep a dla C.O. zgodnie z obliczeniami wynosi:

Qco = 75,0 kW

Dobrano kocio kondensacyjny wisz cy Vitodens 200-W o mocy maksymalnej 80kW
wraz z zestawem przy czeniowym obiegu grzewczego (bez pompy obiegowej). W
sk ad zestawu wchodz równie zabezpieczenia (w tym zawór bezpiecze stwa),
system zasilania gazu, odprowadzenia kondensatu oraz niezb dna armatura i
automatyka.

2. Zu ycie gazu

Roczne zu ycie paliwa na cele grzewcze przyj to na podstawie oblicze zawartych w
oddzielnym opracowaniu.

Zu ycie gazu na cele grzewcze budynku: 22.918 Nm3

D ugo okresu grzewczego: 227dni

3. Dobór pompy C.O.

Wielko przep ywu w instalacji c.o.: V = 2,77 m3/h

Opór instalacji za rozdzielaczami: Hp1 = 1,41 m s.w.

Opór kot a odczytany z wykresu: Hp2 = 13 kPa = 1,3 m s.w.

Szacowany opór instalacji
pomi dzy kot em a rozdzielaczami: Hp3 = 0,3 m s.w.

Wielko strat dla ca ej instalacji: Hp = 3,01 m s.w.

Dobrano pomp  firmy Grundfos Magna 25-60 regulowan elektronicznie.

4. Dobór naczynia wzbiorczego

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe pionowe, zamkni te, firmy Reflex typ N 80,
Vca k.=72dm3, 480mm, H=565mm, sztuk 1.

rednica przewodu cz cego naczynie wzbiorcze z instalacj :
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=> dn=25mm
Zadaniem naczynia wzbiorczego jest przejmowanie waha ci nie wody w wyniku jej
termicznego rozszerzania si w instalacji. Stron gazow nad przepon nale y
wype ni gazem oboj tnym, np. azotem lub CO2 do ci nienia minimalnego pmin.

5. Dobór zaworu bezpiecze stwa

Dobrany kocio kondensacyjny jest wyposa ony przez producenta w dedykowany
zawór bezpiecze stwa (w ramach zestawu przy czeniowego obiegu grzewczego bez
pompy obiegowej).

6. Dobór wk adu kominowego

Wymagany przekrój komina dla kot a Vitodens 200-W 80kW wynosi 100/150mm. W
obr bie kot owni dobrano elementy dwu ciennego wk adu kominowego z katalogu
firmy Jeremias systemu EW-TWIN o rednicy 150mm z cz ci odprowadzaj c
spaliny o rednicy 100mm. W przewodzie kominowym dobrano elementy
jedno ciennego wk adu kominowego z katalogu firmy Jeremias systemu EW-ECO
ALBI o rednicy 100mm. Pobór powietrza b dzie odbywa si z przestrzeni pomi dzy
przewodem kominowym i wk adem kominowym.

Opracowa :
mgr in . A. Szczepa ski
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III. ZESTAWIENIE PODST. ARMATURY KOT OWNI

Lp. Nazwa elementu Ilo Katalog

1. Kocio gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy
nominalnej 80kW wraz z osprz tem 1 Viessmann

2. Stacja uzdatniania wody AquaSet 500 1 Viessmann

3. Pompa Grundfos Magna 25-60 regulowana elektronicznie 1 Grundfos

4. Naczynie wzbiorcze Reflex N80 1 Reflex

5. Modu alarmowy Gazex MD-4.Z 1 Gazex

6. Sygnalizacja akustyczna 110 dB 1 Gazex

7. Sygnalizacja optyczna 1 Gazex

8. Detektor gazu DEX-1 1 Gazex

9. Zawór elektromagnetyczny odcinaj cy dop yw gazu 1 Gazex

10. Zawór zwrotny, dn 40 1 -

11. Zawór odcinaj cy kulowy, dn 40 5 -

12. Zawór odcinaj cy kulowy, dn 32 2 -

13. Zawór odcinaj cy kulowy, dn 16 6 -

14. Filtr gazu, dn 32 1 -

15. Filtr siatkowy, dn 40 1 -

16. Rozdzielacz 2 -

17. Kolektor L=1000mm, dn 100 1 -

18. Neutralizator kondensatu Neutrakon 03/150 1 Neutrakon

19. Manometr 10 bar 1 -

20. Przewód „zetowy” nawiewny r. 250mm 1 -

21. Studzienka sch adzaj ca r. 600mm, H=700mm 1 -

22. Zawór zwrotny, dn 15 1 -

23. Czujka temperatury zewn trznej 1 Viessmann
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