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CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA
   Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany kotłów olejowych na kotły na paliwo stałe
w kotłowni “bloku awaryjnego” w miejscowości Wręczyca Mała przy ul. Kopalniana 1 –
działka nr 600/7. 
  
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie inwestora,
 inwentaryzacja budynku, 
 uzgodnienie z inwestorem,   
 wizja w terenie,
 obowiązujące normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
   Modernizowana kotłownia, ogrzewać będzie pomieszczenia “bloku awaryjnego” w miej-

scowości Wręczyca Mała przy ul. Kopalniana 1.
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze dobra-

no: 
kocioł c.o. “TŁOKOWO-MIAŁOWY TYPU KTM” o mocy znamionowej 70 kW

- producent: WYTWÓRNIA KOTŁÓW C.O. mgr inż. Jerzy Tilgner – 63-300 Pleszew
ul. Piaski 30.

  Proponowany kociol jest mało uciążliwy dla środowiska, oraz tani w eksploatacji, gdyż
opalany jest miałem węgla kamiennego. Dużą jego zaletą jest również to, że proces spalania
jest regulowany automatycznie i obsługa polega jedynie na okresowym załadowaniu opału,
rozpaleniu ognia i nastawieniu sterownika kotła na żądaną temperaturę, oraz okresowe wy-
czyszczeniu kotła i wyniesieniu popiołu. Proces spalania odbywa się automatycznie. Całym
procesem steruje mikroprocesorowy regulator temperatury, który dobiera optymalne ilości po-
wietrza do spalania, a tym samym prowadzi kocioł najbardziej ekonomicznie. W tym czasie
obsługa tylko dozoruje pracę kotła i instalacji. Projektowana kotłownia nie wymaga stałej ob-
sługi. 

4. OPIS BUDYNKU
   Budynek wybudowany w technologii monolitycznej tradycyjnej. Gmach pełni funkcję
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Obiekt jest wolnostojący oparty na planie
prostokąta. Budynek jest podpiwniczony, posiada pięć kondygnacji. Ściany ceramiczne.
Stropy żelbetowe gęsto żebrowe. Dach dwuspadowy.

Budynek posiada instalację c.o. zasilaną z własnej kotłowni. 
W pomieszczeniach mieszkalnych zainstalowane są grzejniki z ogniw żeliwnych. Łączna

ilość ogniw grzejnikowych wynosi 500 sztuk, co daje zainstalowaną moc cieplną Q = 50 kW.

5. KOTŁOWNIA
Przed montażem projektowanej instalacji należy dokonać demontażu istniejącej instalacji i
urządzeń.
Dobrano kocioł c.o. “TŁOKOWO-MIAŁOWY TYPU KTM” o mocy znamionowej 70 kW
- Producent “WYTWÓRNIA KOTŁÓW C.O. mgr inż. Jerzy Tilgner 
– 63-300 Pleszew ul. Piaski 30.

Można zastosować kotły innych producentów zapewniające niezbędną moc.

•  Fundament pod kocioł
   Dobrany kocioł nie wymaga fundamentu. 
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• Komin
   Włączenie kotła nastąpi do istniejącego komina o przekroju 27 x 27cm i wysokości 11m.

• Czopuch
   Stalowe z blachy gr. 4mm o przekroju 23 x 26cm. W obu czopuchach wykonać wyczystki

do wybierania sadzy.

• Wentylacja wywiewna
   Poprzez istniejący kanał wywiewny umieszczony obok komina z wlotem pod stropem o

przekroju 14 x 14cm.

• Wentylacja nawiewna
   Nawiew otworem nawiewnym w ścianie zewnętrznej typu “Z” o przekroju 20 x 20cm z

wylotem 0,5 m nad posadzką kotłowni.

• Wentylacja składu paliwa
   Poprzez istniejący kanał wywiewny umieszczony obok komina z wlotem pod stropem o

przekroju 14 x 14cm.

•  Zabezpieczenie instalacji
   Naczyniem wzbiorczym systemu otwartego wg PN-91/B-02413. Naczynie typu “B”  o

pojemności Vc = 64 dm3. Rury bezpieczeństwa DN32. Rura wzbiorcza DN32. Rura przelewo-
wa DN32. Rura sygnalizacyjna DN15. Manometr na rurze sygnalizacyjnej 0 – 0,1 MPa.

• Pompy
Według rysunku nr 3.

Można zastosować inne pompy o podobnych parametrach.

• Rurociągi
      Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych PN/H-74200 łączonych przez spawanie.

• Prowadzenie przewodów
   Przewody montować na uchwytach osadzonych w ścianach.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0.5% do kotłowni.
Wszystkie  zmiany kierunku  wykonać  za  pomocą  kolan  giętych (wg BN-66/8961-07),  o

promieniu gięcia co najmniej 2dn dla średnic do dn=25mm oraz 3dn dla średnic większych.

• Przejścia przez przegrody budowlane
   Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Dla rur

stalowych tuleje wykonać z rur stalowych instalacyjnych o średnicach wewnętrznych o min.
4mm większych od średnicy zewnętrznej przewodu, na których mają być montowane i osa-
dzić trwale w przegrodach. Długość tulei dobrać tak, by ich końce wystawały 6 do 8mm poza
przegrodę.

Przestrzenie pomiędzy rurami a tulejami wypełnić sznurem konopnym.

• Podpory
   Rurociągi stalowe prowadzone po ścianach mocować do konstrukcji budynku za pomocą

uchwytów do rur (wg BN-76/8860-01 lub podobnych).

• Armatura
   Armatura z końcówkami do wspawania lub śrubunkowe, pn = 0.6MPa 
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• Odpowietrzenie instalacji
Za pomocą samoczynnych zaworów odpowietrzających montowanych w najwyższych

punktach instalacji. Stosować dostępne na rynku odpowietrzniki posiadające odpowiednie ate-
sty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Płukanie
   Po wykonaniu robót montażowych, zład, kocioł i instalację poddać płukaniu w obecności

przedstawiciela Inwestora, płukanie przeprowadzić kilkakrotnie czystą wodą, prowadzić je aż
do momentu stwierdzenia czystości zładu.

• Izolacja termiczna
   Rurociągi w piwnicach zaizolować termicznie z zastosowaniem otulin typu TER-

MAFLEX FRM. Grubość ścianki otuliny – 20mm.

• Próby i odbiory
   Instalację poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych zgod-

nie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", tom
II, "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

• Antykorozja i malowanie
   Części stalowe instalacji – rury, złączki, uchwyty itp. zabezpieczyć antykorozyjnie zgod-

nie z instrukcją KOR i pomalować.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT
   Całość robót wykonać zgodnie z projektem. 

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, in-
strukcjami obsługi i montażu stosowanych urządzeń i materiałów, oraz zgodnie z zasadami
sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace winne być wykonane zgodnie z:
•  PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-79/B-02420 – Ogrzewnictwo – Odpowietrzenie urządzeń centralnych ogrzewań wod-

nych. Wymagania.
• PN-87/B-02411 – Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
• PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu otwartego. Wymagania.
•  “Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU. Nr 75 poz.
690 z 2002r wraz z późniejszymi zmianami).

•   „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
19.03.2003r.

Projektant:  inż. Jacek Biela
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

1. Sprawdzenie komina

    FK = 0,86∗a∗Q / 2 h = 0,86∗0,03∗70000 / 2 .11 ≈ 544cm2 < 27 * 27 = 729cm2

   Istniejący komin o wymiarach 0,27 x 0,27 m i wysokości 11m jest wystarczający dla potrzeb
kotła. 

2. Wentylacja nawiewna
 

FN = 0,5 * FK  =  0,5  * 544 =  272cm2 

Nawiew otworem nawiewnym w ścianie zewnętrznej typu “Z” o przekroju 20 x 20cm lub
średnicy 25cm. Wlot umieszczony na zewnątrz budynku 1,0 m nad powierzchnią terenu, wy-
lot 0,5 m nad podłogą. Kratka nawiewna zaopatrzona w żaluzję umożliwiająca regulację prze-
pływu z ograniczeniem uniemożliwiającym zmniejszenie otworu nawiewnego więcej niż do
1/5.

3. Wentylacja wywiewna
 

FW = 0,25 * FK  =  0,25  * 544 =  136cm2 

Poprzez istniejący kanał wywiewny umieszczony obok komina z wlotem pod stropem o
przekroju 14 x 14cm.

4. Wentylacja składu paliwa
 

kubatura pomieszczenia: - V = 46,5 m3 
krotność wymiany: - n = 1/h
prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym: - v = 1 m/s

 
FW = Vu : 3600 * v  =  46,5 : 3600 * 1 =  0,012917 m2 

Poprzez kanał wywiewny z wlotem pod stropem o przekroju 14 x 14cm wyprowadzony ponad
dach. 

5. Naczynie wzbiorcze

Vu =  1,1  x  V  x     x  v  =  1,1 x 1,5 x 999,5 x 0,0287  = 47,33 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze typu „B” wg PN-91/B-02413-I-3,  o pojemności użytkowej
Vu = 64 dm3

6. Średnice rur zabezpieczających

• Rura bezpieczeństwa       dla Q = 70 kW     -      dRB   =  32 
• Rura wzbiorcza                dla Q = 70 kW     -      dRW  =  25
• Rura przelewowa     -      dRP   =  32
• Rura sygnalizacyjna     -      dRP   =  15

Projektant:  inż. Jacek Biela
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O Ś W I A D C Z E N I E

Projekt budowlany pn. "PRZEBUDOWY KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁ-
OWNIĘ NA PALIWO STAŁE ”  dla budynku”BLOK AWARYJNY” w Wręczyce Mała przy
ul. Kopernika 1, został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.           
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