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Załączniki: 

 

lp. nazwa 

1. Kserokopia uprawnień projektantów 

2. Zaświadczenie o przynaleŜności projektantów do Izby InŜynierów 

3. Dobór i dane techniczne wymiennika ciepła 

 

Część rysunkowa: 

 

nr rys. nazwa rysunku uwagi 

II/7-01 Rzut kotłowni skala 1:25 
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1. Dane ogólne 

1.1.  Podstawa opracowania 

 
- zlecenie Inwestora 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

- opis techniczny z zestawieniem materiałów 

- część rysunkowa 

 

1.2.  Zakres opracowania 

 
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kotłowni wodnej na węgiel typu eko-groszek 

na potrzeby c.o., went. i c.w.u. dla przebudowy i rozbudowy budynku gminnej biblioteki publicznej przy 

ulicy Gościnnej 6, 43-220 Bojszowy. 

 

2. Opis rozwi ązań projektowych 

2.1.  Kotłownia wodna 

 
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła rozpatrywanego obiektu na potrzeby c.o., went.  oraz 

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ilości 75 kW, zastosowano istniejący kocioł na paliwo stałe 

typu eko-groszek o mocy 75 kW. Model kotła KDO ECONOMIC STANDARD produkcji śywiec. 

Kotłownia będzie pracowała z priorytetem c.w.u. 

Kocioł zlokalizowany będzie w pomieszczeniu kotłowni na kondygnacji parteru. 

W/w kocioł musi posiadać niezbędne atesty energetyczne i ekologiczne. 

Spaliny odprowadzone będą poprzez murowany komin o wymiarach 27 x 27 cm. Komin naleŜy 

zakończyć 1m nad dachem budynku. Z racji stosunkowo niskiego komina, a co za tym idzie 

niewystarczająco duŜego ciągu spalinowego, przewidziano montaŜ na kanale spalinowym wentylatora 

wyciągowego typ np. WWSK firmy BB TRONIK lub równowaŜne wraz z kompletnym jego osprzętem. 

Czopuch na odcinku od kotła do szachtu kominowego naleŜy zabezpieczyć izolacją o grubości 32,5 

mm. Czopuch naleŜy prowadzić z kotła do pionu kominowego zgodnie z trasą wskazaną na rysunku 

II/7-01. Zabezpieczenie kotła na paliwo stałe wykonać zgodnie z PN-91/B-02413. 

Rurę bezpieczeństwa naleŜy poprowadzić z przewodu zasilającego przed kotłem do naczynia 

wzbiorczego. 

Zaprojektowane naczynie wzbiorcze otwarte typu „A” o poj. Vu = 14,7 dm3 , Vc = 20,0 dm3, usytuować 

naleŜy bezpośrednio pod stropem kotłowni rozpatrywanego obiektu. Naczynie wzbiorcze zaizolować 
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cieplnie otulinami z wełny mineralnej gr. 150mm i zabezpieczyć 2x folia PE i płaszczem z blachy 

ocynkowanej.  

Parametry instalacji po stronie obiegów grzewczych 80/60ºC. Parametry instalacji obiegu kotłowego 

90/70ºC. Obieg kotłowy będzie wyposaŜony przede wszystkim w wymiennik płytowy lutowany, pompę 

obiegu kotłowego, magnetoodmulacz oraz zawór trójdrogowy. Obieg wody w instalacji będzie 

wymuszony za pomocą pomp obiegowych zlokalizowanych za rozdzielaczem w pomieszczeniu 

kotłowni. 

 

Z rozdzielacza zaprojektowano 3 wyjścia: 

- na instalację c.w.u. ładującą podgrzewacz c.w.u 

- na instalację c.o. projektowanego budynku 

- na instalację went. projektowanego budynku 

 

Opis procesu technologicznego 

 

Kocioł typu KDO ECONOMIC STANDARD 75 kW  jest wyposaŜony w palenisko zwane retortowym. 

Charakterystyczną cechą palenisk tego typu jest mechaniczne podawanie węgla pod warstwą Ŝaru, co 

zapewnia bardzo dobre dopalanie części lotnych i doskonałe parametry dotyczące emisji spalin. 

Podawanie węgla (groszku) do paleniska kotła odbywa się przy uŜyciu podajnika ślimakowego. 

Uzupełnianie węgla odbywać się będzie ręcznie, w zaleŜności od poziomu węgla.  

W przeciwieństwie do kotłów z ręcznym zasypem osiągnięcie wysokiej sprawności i niskich 

parametrów emisji nie jest warunkowane czynnikami subiektywnymi zaleŜnymi od palacza. 

Wybór kotła powoduje, Ŝe czynniki subiektywne są niemal całkowicie wyeliminowane. Palacz nie 

ingeruje w proces spalania, gdyŜ jest to wykonywane przez sterownik. Do obowiązków palacza naleŜy 

zaprogramowanie wymaganej mocy kotła, zgromadzenie zapasu paliwa, usuwanie popiołu (raz na 

dobę) i nadzór nad pracą całej kotłowni. 

Czyszczenie płomieniówek kotła wymagane jest rzadko: jedynie raz lub dwa razy w ciągu sezonu 

grzewczego.  

Zastosowanie podajnika ślimakowego wymusza stosowanie paliwa o wymaganej granulacji i jakości. 

Brak otworów zasypowych w kotle uniemoŜliwia wrzucanie do kotła śmieci, a tym samym 

wykorzystanie kotłowni jako nielegalnej spalarni odpadów. Są to cechy które wymuszają zachowanie 

jakości paliwa, a tym samym gwarantują dotrzymywanie poziomu emisji spalin. 

Za regulację kotła, podawanie właściwej ilości paliwa, pracę pomp kotłowych i obiegowych, zaworów 

mieszających i pozostałe czynności odpowiada szafa sterująca z zabezpieczeniem przed sklejeniem 

stycznika podajnika firmy np. Compit lub równowaŜne. 
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2.2.  Uzupełnianie wody w obiegu kotłowym i grzewcz ym 

 

Uzupełnianie wody w obiegu kotłowym i grzewczym odbywa się wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania 

wody poprzez ręczny zawór ze złączką do węŜa zlokalizowany w kotłowni. 

 

2.3.  Przygotowanie c.w.u. 

 
Projektuje się produkcję ciepłej wody uŜytkowej na potrzeby obiektu wykorzystując istniejący 

podgrzewacz c.w.u. z węŜownicą grzejną o poj. 300 dm3 typu SGW(S) firmy Galmet. 

Dane techniczne zasobnika: 

- wysokość – 1360 mm 

- średnica – 670 mm 

- waga netto – 122 kg 

Zabezpieczenie instalacji c.w.u za pomocą zaworu bezpieczeństwa typu np. SYR 2115 DN25 6 bar 

lub równowaŜne zabudowanym na przewodzie zasilającym zasobnik c.w.u. przy naczyniu wzbiorczym 

do ciepłej wody uŜytkowej np. Reflex typ Refix DD 33 litry lub równowaŜne (zgodnie z rys. II/7-02). 

 

2.4.  Uzdatnianie wody 

 

Przewiduje się zabudowanie w kotłowni stacji uzdatniania wody dla instalacji wodnej.  

W skład stacji będą wchodziły następujące urządzenia firmy np. EPURO lub równowaŜne: 

- filtr wstępny np. Epuroit  I 25-50 lub równowaŜne, 

- zespół zmiękczający typu np. ES 70 lub równowaŜne. 

 

2.5.  Wentylacja i odprowadzenie spalin 

 
Wentylacja kotłowni 

 

Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano otwór nawiewny o wymiarach 200x200 

mm wykonany z blachy ocynkowanej sprowadzony 30 cm nad posadzkę kotłowni bez moŜliwości 

przymknięcia. Końce kanału osiatkować.  

Wywiew realizowany będzie za pomocą 1 kanału wywiewnego o wymiarach 140 x 270 mm. 

 



Projekt budowlany Część II/7 
KOTŁOWNIA NA PALIWO 

STAŁE 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 

biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

Wydanie 01   Tychy 10 maja 2011r 
 

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 
AB - PROJEKT 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY, tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax 2177170 

           Korespondencja  e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl  8  

Instalacja kominowa 

 

Wykorzystujemy komin murowany o wymiarach 27 x 27 cm. Komin wyprowadzić 1m ponad dach. 

Spaliny doprowadzone będą do szachtu kominowego izolowanym czopuchem o grubości izolacji 32,5 

mm. Na kominie przewidziano montaŜ wentylatora wyciągowego typ np. WWSK firmy BB TRONIK lub 

równowaŜne wraz z kompletnym jego osprzętem. Wysokość komina H=7,0m. 

 

2.6.  Wykonawstwo, próby i odbiór instalacji 

 
Przewody c.o., went. i c.w.u. w kotłowni naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych b/szwu wg PN-

80/H-74219-R35 łączonych przez spawanie. Mocowanie przewodów za pomocą typowych obejm, 

podpór i podwieszeń. Po zakończeniu montaŜu i przepłukaniu instalacji poszczególne elementy 

poddać próbie szczelności. 

Całość robót montaŜowych przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 

 
Zabezpieczenia antykorozyjne wykonać po przeprowadzeniu próby ciśnień. Wszystkie elementy 

stalowe niezabezpieczone fabrycznie oczyścić do 2-go stopnia czystości, a następnie pomalować 

farbą ftalową podkładową 2x np. CEKOR R lub równowaŜne. Nakładanie farby – pędzlem, czas 

schnięcia - 48 godzin. 

Rurociągi izolować cieplnie (wg PN–B–02421:2000) izolacją z pianki polietylenowej typu np. FRZ firmy 

Thermaflex lub równowaŜne. 

Grubość izolacji dla przewodów c.o., went. i c.w.u wynosi wg tabeli poniŜej: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolację przewodów wykonać naleŜy po przeprowadzeniu próby 

ciśnieniowej rurociągów. 

Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu. 
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3. Dobór i charakterystyka urz ądzeń kotłowni 

3.1.  Zabezpieczenie instalacji przed przekroczenie m dopuszczalnego 

ciśnienia instalacji ogrzewania wodnego obiegu kotłowe go 

 
W skład urządzeń zabezpieczających wchodzi: 

- naczynie wzbiorcze systemu otwartego, 

- rura bezpieczeństwa, 

- rura wzbiorcza. 

 

Dodatkowym wyposaŜeniem zabezpieczającym układ jest: 

- rura przelewowa, 

- rura sygnalizacyjna, 

- rura odpowietrzająca, 

- rura cyrkulacyjna. 

 
Minimalna pojemno ść naczynia wzbiorczego:  

 

∆vρV1,1VU ⋅⋅⋅=
 

 

Gdzie: 

V- pojemność instalacji grzewczej 

∆v – przyrost objętości właściwej wody, dla tm=80,0ºC 

V= VK + Vrur = 176 + 200 = 376 dm3 

3
u dm0,0287999,71,1V 99,1138,0 =⋅⋅⋅=  

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ A o pojemności uŜytkowej 

Vu = 14,7 dm3   i pojemności całkowitej Vc = 20,0 dm3 . 

Wymiary naczynia : 

- średnica 265 mm 

- wysokość 369 mm 

- masa 6,1 kg 

 

Naczynie wzbiorcze zlokalizować pod sufitem kotłowni. Naczynie naleŜy zaizolować cieplne. Naczynie 

naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-91/B-02413. 

 

Dobór rur zabezpieczaj ących:  

 

- rura bezpieczeństwa: 
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mm758,08Q8,08d 33
KRB 07,34=⋅=⋅=  

   

Przyjęto średnicę nominalną rury bezpieczeństwa DN 32 

 

- średnica rury wzbiorczej 

 

mm755,23Q5,23d 33
KRW 1,22=⋅=⋅=  

 

Przyjęto średnicę nominalną rury wzbiorczej DN 25. Rurę wzbiorczą naleŜy wpiąć w powrotny 

przewód obiegu kotłowego zgodnie z rys. II/7-02. 

 

- średnica rury przelewowej: 

Przyjęto średnicę rury przelewowej DN 32. Zgodnie z normą PN-91/B-02413 wewnętrzna średnica 

rury przelewowej nie powinna być mniejsza od wewnętrznej średnicy rury wzbiorczej i rury 

bezpieczeństwa . 

 

- średnica rury sygnalizacyjnej: 

Przyjęto średnicę rury sygnalizacyjnej DN 25. Rurę sygnalizacyjną naleŜy wyprowadzić nad zlew w 

kotłowni a na jej wylocie zamontować zawór odcinający i hydrometr. 

 

- średnica rury cyrkulacyjnej: 

Przyjęto średnicę rury cyrkulacyjnej DN 20. W celu zabezpieczenia naczynia wzbiorczego przed 

zamarznięciem w czasie trwania sezonu grzewczego, w okresach przerw w działaniu ogrzewania, 

naleŜy umoŜliwić przepływ wody przez naczynie, stosując rurę cyrkulacyjną. 

 

- przyjęto rurę odpowietrzającą o średnicy 25 mm, która jest włączona bezpośrednio do naczynia 

wzbiorczego. 

 

UWAGA:  

Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie montować armatury 

zamykającej częściowo lub całkowicie przepływ ani armatury zmniejszającej pole przekroju rur. 

Przewody prowadzone przez pomieszczenie nie ogrzewane naleŜy zaizolować. 
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3.2.  Dobór płytowego wymiennika ciepła 

 
Dobrano płytowy wymiennik ciepła np. LB31-60 firmy SECESPOL lub równowaŜne. 

Dane techniczne: 

- pow. wymiany ciepła 1,8 m2 

- moc 75 kW 

Szczegółowe informacje dotyczące doboru i informacji technicznych wymiennika w załączonej karcie 

do projektu. 

 
3.3.  Dobór pomp obiegowych 

 

1) dobór pompy obiegu kotłowego (kocioł 75 kW) 

 

Maksymalna wydajność stała dla średniej temperatury zasilania wody grzewczej równej 90°C 

wynosi 75 kW, odpowiadające natęŜenie przepływu wody grzejnej przy schłodzeniu ∆t = 20 deg 

wynosi: 

 hkg
x

m /32223600*
2019,4

0,75 ==   

  

Qp = 1,15 x 3222= 3705 kg/h 

 

Opory przepływu wody grzejnej przyjęto H = 35,0 kPa. 

 
Dobrano pomp ę np. WILO Stratos 30/1-8 CAN PN10 lub równowa Ŝne  – 1 szt. 

 

2) dobór pompy obiegowej C.W. 

 

NatęŜenie przepływu wody grzewczej wynosi Qp = 3000 l/h 

  

Opory przepływu wody grzejnej H = 15+15+10=40 kPa. 

 

Dobrano pomp ę np. WILO TOP-S 25/7 1~PN10 lub równowa Ŝne – 1 szt. 

 

3) dobór pompy obiegowej C.O. 

 

Maksymalna wydajność stała dla średniej temperatury zasilania wody grzewczej równej 80°C 

wynosi 26kW, odpowiadające natęŜenie przepływu wody grzejnej przy schłodzeniu ∆t = 20 deg 

wynosi: 
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 hkg
x

m /11173600*
2019,4

0,26 ==   

  

Qp = 1,15 x 1117= 1285 kg/h 

 

Opory przepływu wody grzejnej przyjęto H =35+30 =65 kPa. 

 

Dobrano pomp ę np. WILO Stratos 25/1-10 CAN PN10 lub równowa Ŝne – 1 szt. 

 
4) dobór pompy obiegowej went. 

 

Maksymalna wydajność stała dla średniej temperatury zasilania wody grzewczej równej 80°C 

wynosi 35 kW, odpowiadające natęŜenie przepływu wody grzejnej przy schłodzeniu ∆t = 20 deg 

wynosi: 

 hkg
x

m /15043600*
2019,4

0,35 ==   

  

Qp = 1,15 x 1504= 1730 kg/h 

 

Opory przepływu wody grzejnej przyjęto H =46+30 =76 kPa. 

 

Dobrano pomp ę np. WILO Stratos 25/1-10 CAN PN10 lub równowa Ŝne – 1 szt. 

 

5) dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

 

Straty ciepła w przewodach rozbiorczych c.w.u. wyznacza się dla uśrednionej średnicy przewodu 

rozbiorczego Dśr=32mm, izolowanego izolacją o sprawności 0,8 dla obliczeniowej róŜnicy temperatury 

c.w.u. i otoczenia ∆t = 35 deg. 

Długość przewodów ok. L = 200 m, a jednostkowe straty ciepła q = 15 W/mb.  

Sumaryczne straty ciepła przewodów c. w. u. 

 

 Q = L x q = 200 x 15 = 3000 W 

 

Ilość wody cyrkulacyjnej wyznacza się dla obliczeniowego spadku temperatury c. w. u. wynoszącego 

∆tp = 5 deg. 

  

 

hkg
xtcx

Q
G

p
c /18573600*

5163,1

0,3 ==
∆

=
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Sumę strat przepływu tej ilości wody cyrkulacyjnej przez przewody c.w.u. i  przewody cyrkulacyjne 

oszacowano na poziomie ∆H = 15,0 kPa: 

 

Dobrano pomp ę np. WILO typ Star-Z 20/5 lub równowa Ŝne – 1szt. 

 

3.4.  Dobór ciepłomierzy 

 
Dla instalacji c.o. maksymalna wydajność stała dla średniej temperatury zasilania wody grzewczej 

równej 80°C wynosi 26kW, odpowiadaj ące natęŜenie przepływu wody grzejnej przy schłodzeniu ∆t = 

20 deg wynosi: 

  

 hkg
x

m /11173600*
2019,4

0,26 ==   

 

Dla powyŜszego przepływu zgodnie z nomogramem doboru producenta ciepłomierzy dobrano 

kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy np. Sonometer 1000 lub równowaŜny o przepływie 

nominalnym qp=1,5m3/h i średnicy nominalnej DN20. Spadek ciśnienia przy przepływie obliczeniowym 

8kPa. 

 

Dla instalacji went. maksymalna wydajność stała dla średniej temperatury zasilania wody grzewczej 

równej 80°C wynosi 35kW, odpowiadaj ące natęŜenie przepływu wody grzejnej przy schłodzeniu ∆t = 

20 deg wynosi: 

  

 hkg
x

m /15043600*
2019,4

0,35 ==   

 

Dla powyŜszego przepływu zgodnie z nomogramem doboru producenta ciepłomierzy dobrano 

kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy np. Sonometer 1000 lub równowaŜny o przepływie 

nominalnym qp=1,5m3/h i średnicy nominalnej DN20. Spadek ciśnienia przy przepływie obliczeniowym 

10kPa. 

 

Dla instalacji c.w.u. natęŜenie przepływu wody grzewczej wynosi Qp = 3000 l/h 

Dla powyŜszego przepływu zgodnie z nomogramem doboru producenta ciepłomierzy dobrano 

kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy np. Sonometer 1000 lub równowaŜny o przepływie 

nominalnym qp=3,5m3/h i średnicy nominalnej DN25. Spadek ciśnienia przy przepływie obliczeniowym 

10kPa. 
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3.5.  Dobór zaworów mieszaj ących 

 
Q = 75 kW (obieg kotłowy) 

Wg nomogramu firmy TA dobrano zawór kołnierzowy np. CV316 GG DN32 lub równowaŜny, p = 6,63 

kPa z siłownikiem MC100/230. 

 

Q = 26 kW (obieg c.o.) 

Wg nomogramu firmy TA dobrano zawór kołnierzowy np. CV316 GG DN20 lub równowaŜny, p = 4,98 

kPa z siłownikiem MC100/230. 

 

3.6.  Dobór podgrzewacza c.w.u. 

 

Zastosowano istniejący podgrzewacz c.w.u. z węŜownicą grzejną o poj. 300 dm3 typu SGW(S) firmy 

Galmet. 

 

3.7.  Dobór naczynia wzbiorczego instalacji c.o. 

 
Funkcję przejmowania nadmiaru wody grzewczej spowodowanym przyrostem temperatury co w 

konsekwencji powoduje wzrost ciśnienia, spełniać będzie ciśnieniowe naczynie wyrównawcze. 

 

producent – REFLEX-POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 38 

                    87-200 Wąbrzeźno tel. (0-56)688-44-19, fax (0-56)688-44-99 

 

ciśnienie wstępne w naczyniu: 

p = 0,8 + 0,2 = 1,0 bar 

 

Pojemność uŜytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego dobrano jak dla instalacji grzewczych 

systemu zamkniętego wg normy PN-B-02414:1999. 

 

Pojemność uŜytkowa naczynia wynosi: 

 

Vu = 1,1*Vρ∆V, dm3 

 

gdzie :V – pojemność zładu = 500 dm3 gdzie 

 

gdzie: V= Vinst + Vrur=300 + 200= 500 dm3 

 

∆V przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, przy jej ogrzaniu od  
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temp. początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm [dm3/kg]  

 

∆V = 0,0287 ( tm = 80 ºC ) 

Vu = 1,1*0,5*999,6*0,0287 = 15,78 dm3 

 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: 

 

3

max

max ,
1

dm
pp

p
VV un −

+
=

 

gdzie: 

pmax    max. obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji przy średniej temperaturze 

wody instalacyjnej tm, a w instalacji nie zostanie przekroczone ciśnienie robocze [MPa] 

 

pmax = 0,3 MPa = 3,0 bary 

 p   -    ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przepo-   

           nowego przy temp. wody t1  i braku jej krąŜenia w instalacji [MPa] -   

           ciśnienie odpowiadające ciśnieniu statycznemu w miejscu przyłączenia   

           naczynia wzbiorczego   

p    - = 1,0 bar 

 

Vn  = 15,78* =
−
+

0,10,3

10,3
31,56 dm3 

 

Dobrano naczynie wzbiorcze np. REFLEX typ N 80 lub równowa Ŝne. 

 

3.8.  Dobór naczynia wzbiorczego c.w.u. 

 










+
+

+−
+

−
=

1

1
1

1

100

67,1*

a

o

e

oe

sp

N

p

p

p

pp

V

V  

36,15

13

14
1

16

46
100

67,1*)200300(

dmVN =









+
++−

+
−

+

=  

 
Dobrano naczynie wzbiorcze np. REFLEX typ Refix DD 33 litry lub równowa Ŝne. 
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3.9.  Zabezpieczenie obiegu grzewczego kotłowni prz ed wzrostem 

ciśnienia i temperatury 

 

Zgodnie z normą PN-99/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg grzewczy 

instalacji zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury następującymi 

urządzeniami i aparaturą: 

A/ zaworami bezpieczeństwa zabudowanymi na wylocie wody grzewczej przy wymienniku, 

B/ urządzeniem stabilizującym ciśnienie typu np. REFLEX lub równowaŜne opisany w punkcie 3.7. 

C/ aparatura zabezpieczająca pracę kotła, którą stanowi fabryczne jego wyposaŜenie. 

 

Zawór bezpiecze ństwa dla instalacji C.O.  

 
Zawór bezpieczeństwa  zamontowany za wymiennikiem płytowym o mocy Q = 75 kW . 

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej 

powinna wynosić co najmniej: 

 

m ≥ 3600 • N / r = 3600 • 75 / 2163,2 = 125 m3/h = 0,035 m3/s 

gdzie: 

N – maksymalna moc cieplna kotła, [kW] 

r – ciepło parowania dla p = 0,3 MPa, [kJ/kg] 

 

Wymagana powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu wynosi: 

)(pαKK

m
=Ap 0,110 121 +⋅⋅⋅⋅  

gdzie: 

m – minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [m3/h] 

AP – obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa 

niezbędna do odprowadzenia pary, [mm2] 

ρ1 – gęstość wody, ρ1 = 958,3 kg/m3 przy t = 100ºC 

  K1 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51 

  K2 – współczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K2 = 1,0  

  p1 – ciśnienie zrzutowe; p1 = 0,3 MPa 

  α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu dla pary wodnej; α = 0,57 

    

   2108
)1,03,0(*57,0*1*51,0*10

125
mmAp =

+
=  

Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa: do =11,7 mm 
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Zgodnie z tabelą doboru firmy np. SYR lub równowaŜne dobrano zawór bezpieczeństwa: 

 

 typ      1915  3/4 ” 

 średnica   d 1 x d 2 =  3/4” x 1" 

 ilo ść sztuk    n = 1 szt. 

 
Zawór bezpiecze ństwa dla instalacji C.W.U.  

 
Zawór ten dobieramy wg normy PN-91 /B-02414 traktując na wymiennik ciepła dla przypadku, gdy 

ciśnienie wody sieciowej (grzewczej- 0,3 MPa) jest mniejsze od ciśnienia dopuszczalnego instalacji 

ogrzewania wodnego (w tym wypadku c.w.u. - 0,6 MPa).  

 

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej 

powinna wynosić co najmniej: 

 

m ≥ 3600 • N / r = 3600 • 20/ 2100= 34kg/h = 0,009 kg/s 

gdzie: 

N – maksymalna moc zasobnika ciepła, [kW] 

r – ciepło parowania dla p = 0,6 Mpa, [kJ/kg] 

Wyznaczenie średnicy zaworu bezpieczeństwa  

 

ρα )(*03,5 21 pp

m
A

c

o −
=

 

25,0
974*)066,0(55,0*03,5

34
mmAo =

−
=  

αc – współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa  

(dla np. SYR typ 2115 3/4” x 1” nastawa 6 bar = 0,55 lub równowaŜne) 

p1 – ciśnienie zrzutowe = 0,66 Mpa  

p2 – ciśnienie odpływowe = 0 Mpa 

Ao – obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zaworu  

 

mmd 8,0
14,3

5,0*4 ==  

 

Sprawdzenie wymaganej powierzchni otworu wlotowego zaworu: 

4

2d
A

π=
 

π
A

d
4=
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2154
4

196*14,3
mmA ==

 

Sumaryczna powierzchnia otworów wynosi 154mm2, czyli A>Ao 

 

Zgodnie ze stosowaną normą, średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa 

nie moŜe być mniejsza od 15 mm.   

 

Dobrano zawór bezpiecze ństwa membranowy do urz ądzeń ciepłej wody   

uŜytkowej na ci śnienie 6 bar typ np. 2115 1” x 1 1/4" lub równowa Ŝne– 1szt. 

 

3.10.  Komin 

 
Obliczenie (sprawdzenie istniejącego) przekroju komina wg wzoru Redtenbachera: 

 

H1600

Q2,6
F

⋅
⋅=

 m2 

gdzie: 

Q – moc cieplna jednego lub zespołu kotłów podłączonych do jednego przewodu kominowego, kW; 

H – wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu, m 

F = 0,046 m2 

 

Podłączenie wykonać do projektowanego komina o wymiarach 27 x 27 cm i powierzchni 0,073 m2. 

 

Fk > F 

0,073 > 0,046 

 
3.11.  Rozdzielacz obiegów grzewczych 

 
Do rozdziału wody instalacyjnej c.o. do poszczególnych obiegów grzewczych przewidziano 

zastosowane rozdzielaczy o średnicy DN 80 i długości 1,0m z rur stalowych. Rozdzielacze naleŜy 

zaizolować. Schemat wyjść z rozdzielacza wg schematu technologicznego kotłowni – rys. II/7-02. 

 

3.12.  Odprowadzenie spalin z kotła 

 
Zastosowano komin murowany o wymiarach 27 x 27 cm. Komin wyprowadzić 1m ponad dach. 

Spaliny doprowadzone będą do szachtu kominowego izolowanym czopuchem o grubości izolacji 32,5 

mm. Na kominie przewidziano montaŜ wentylatora wyciągowego typ np. WWSK firmy BB TRONIK lub 

równowaŜne wraz z kompletnym jego osprzętem. Wysokość komina H=7,0m. 
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3.13.  Obliczenia wentylacji kotłowni 

 

Wentylacja kotłowni na paliwo stałe musi odpowiadać wytycznym zawartym w normie PN-87/B-02411. 

 

Kanał nawiewny: 

Kanał wentylacji nawiewnej winien posiadać przekrój nie mniejszy niŜ 50% przekroju komina (nie 

mniej niŜ 20x20 cm). 

 

Przekrój komina: 

2073,0 mFK =  
 

KN FF ⋅= 5,0  
 

20365,0073,05,0 mFN =⋅=  
 
Ilość powietrza niezbędna do spalania winna wynosić 1,6 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy: 

Zainstalowana moc kotłowni wynosi 75 kW.  

 
hmLn /120756,1 3=⋅=  

 
Przyjęto kanał nawiewny F=200x200mm – 1 szt. 

204,02,02,0 mFN =⋅=  
 

Co przy prędkości v = 1 m/s zabezpiecza napływ powietrza w ilości: 

 
hmhmLn /120/14404,036001 33 >=⋅⋅=  

 
Dobrano kanał nawiewny F=200x200mm. 

 

Kanał wywiewny: 

 

Powierzchnia przekroju kanału wywiewnego powinna wynosić wg normy PN-87/B-02411 nie mniej niŜ 

25% powierzchni komina ( nie mniej niŜ 14x14) 

 
KW FF ⋅= 25,0  

20183,0073,025,0 mFW =⋅=  
 
Strumień powietrza wywiewanego powinien wynosić min. 0,5 m/h na 1 kW zainstalowanej mocy co 

stanowi 
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hmLw /5,37755,0 3=⋅=  
 
Wykorzystano 1 kanał wywiewny o wymiarach 140 x 270 mm 

 
20378,027,014,0 mFW =⋅=  

 
Co przy prędkości w kanałach wywiewnych v=1,16 m/s zabezpiecza wypływ powietrza w ilości 

 
hmhmLw /5,37/1580378,0360016,1 33 >=⋅⋅=  

 

4. Wytyczne bran Ŝowe 

 
4.1.  Wytyczne budowlane 

 
1) Ściany i strop kotłowni muszą posiadać odporność ogniową EI-60. 

2) Drzwi do kotłowni otwierane na zewnątrz z samozamykaczem. 

3) Wykonać fundament pod kocioł na wysokość ok. 5 cm. 

4) Wykonać otwór pod projektowany kanał zetowy i zamontować kanał o wymiarach 200x200 mm na 

wysokości 1m licząc od dolnej krawędzi otworu do poziomu gruntu 

5) Wykonać kratkę pod kanał wywiewny w szachcie o wymiarach 140 x 270 mm 

6) Zamontować projektowane naczynie wzbiorcze otwarte w najwyŜszym punkcie kotłowni pod 

sufitem; naczynie wzbiorcze połączyć rurą bezpieczeństwa i wzbiorczą z projektowaną instalacją. 

7) Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane kotłowni powinny posiadać odporność ogniową – 

EI-60. 

8) Ściany i strop dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną. 

9) W kotłowni zabudować umywalkę, rząpie i kratkę odpływową. 

10) Odpływ z umywalki podłączyć do kanalizacji, podprowadzić nad umywalkę rurę przelewową oraz 

sygnalizacyjną z projektowanego naczynia wzbiorczego. 

11) Przewidzieć otwór montaŜowy przede wszystkim pod istniejący kocioł i zasobnik c.w.u. 

 

4.2.  Wytyczne elektryczne 

 
Kotłownię naleŜy wyposaŜyć w komplet instalacji elektrycznych tj: 

- instalację oświetleniową, 

- zasilanie pomp 

- zasilanie stacji uzdatniania wody, 

- zasilania kotła oraz automatyki kotłowni, 

 

Oświetlenie kotłowni wykonać zgodnie z PN-84/E-02033. 
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Wykonać ochronę p. poraŜeniową i uziemienie wg PN-92/E-05009/41. 

Awaryjny wyłącznik prądu kotłowni usytuować poza kotłownią. 

 

4.3.  Zagadnienia ppo Ŝ. i BHP 

 
Ściany i strop kotłowni muszą posiadać odporność ogniową min. EI-60. 

Kotłownia  musi być wyposaŜona w sprzęt p. poŜarowy  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 16.06.2003r Dz.U. nr 121 poz. 1138 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 

Wstęp do kotłowni mają tylko osoby upowaŜnione. 

MontaŜ kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi i warunkami BHP. 

Zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. 
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5. Specyfikacja urz ądzeń kotłowni wodnej 

 
L.p. Wyszczególnienie Ilo ść Producent 

1. ISTNIEJĄCY kocioł na paliwo stałe (eko-groszek) typ KDO ECONOMIC 
STANDARD 75 kW  

1 kpl. Kotły śywiec 

2. 
ISTNIEJĄCY zasobnik c.w.u typ SGW(S) 300 L 
- średnica - 670mm 
- wysokość – 1360mm 
- waga netto – 122 kg  

1 kpl. Galmet 

3. 

Rozdzielacze z rur stalowych DN 80 izolowany (L=1,0m, odległość 
króćców 250mm) wykonanie warsztatowe 
1.   1xDn 25 – c.w.u. 
2.   1xDn 25 – c.o. 
3.   1xDn 32 – went. 

2 kpl. typ handlowy 

4. Zawór antyskaŜeniowy PN10, DN25 EA251 1 szt. Np. 
DANFOSS/SOCLA 

5. Mieszacz trójdrogowy CV316 GG DN32 z siłownikiem MC100/230 1 kpl. Np. TA 

6. Mieszacz trójdrogowy CV316 GG DN20 z siłownikiem MC100/230 1 kpl. Np. TA 

7. 
Urządzenie do uzdatniania wody typ ES 37 
+ Filtr wstępny EPUROIT 
Qn =0,7 m3/h 

1 kpl. Np. EPURO 

8. 

Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 
- typ              N80 
- pojemność całkowita         80 dm3 
- pojemność uŜytkowa         72 dm3 
  wymiary: 
- średnica          512 mm 
- wysokość                      570 mm 
- średnica króćca           25 mm 
- dop. ciśnienie pracy             6 bar 
- ciśnienie wstępne          1,0 bar 

1 kpl. Np. REFLEX 

9. 

Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX Refix DD 33 litry 
dla celów CWU 
- pojemność całkowita    33 dm3 
- pojemność uŜytkowa    23 dm3 
   wymiary: 
- średnica               354 mm 
- wysokość               466 mm 
- średnica króćca    20 mm 
- ciśnienie pracy                10 bar 

1 kpl. Np. REFLEX 

10. 

Magnetoodmulacz inercyjno – sedymentacyjny  
typu OISm 150/32 
dane: 
-wymiary: 
      -      średnica              154 mm 
      -      długość                           300 mm 

1 szt. 

Np. Zakład 
Mechaniczny 

“AteS” 
41 – 303 Dąbrowa 

Górnicza 
ul. Bukowa 49 
tel. 264 30 23 

11. 

Magnetoodmulacz inercyjno – sedymentacyjny  
typu OISm 150/32 
dane: 
-wymiary: 
      -      średnica              154 mm 
      -      długość                           300 mm 

1 szt. 

Np. Zakład 
Mechaniczny 

“AteS” 
41 – 303 Dąbrowa 

Górnicza 
ul. Bukowa 49 
tel. 264 30 23 
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12. 

C.O. - Zawór bezpieczeństwa SYR – typ 1915 
- wymiary: 
- 3 bary 
d1 x d2                 3/4”x 1” 

1 szt. 

Np. SYR 
Kraków, 

Radzikowskiego 
182 

tel (012) 636-52-77 

13. 

C.W.U. zasobnik - Zawór bezpieczeństwa SYR – typ 2115 
- wymiary: 
- 6 barów 
d1 x d2                                       1’’ x 11/4’’ 

1 szt. 

Np. SYR 
Kraków, 

Radzikowskiego 
182 

tel (012) 636-52-77 

14. 

Naczynie wzbiorcze typ „A” Vu = 14,7 dm3 , Vc = 20,0 dm3  
Wymiary naczynia : 
- średnica 265 mm 
- wysokość 369 mm 
- masa 6,1 kg 

1 szt. typ handlowy 

15. Płytowy wymiennik ciepła LB31-60 1 szt. Np. SECESPOL 

16. Pompa zasilająca zasobnik  typu TOP-S 25/7  
G = 3,0 m3/h, Hp = 4,0 mH2O, P = 0,2 kW, 230V,  

1 szt. Np. Wilo 

17. Pompa obiegowa dla c.o. typu STRATOS 25/1-10 CAN PN10  
G = 1,3 m3/h, Hp = 6,5 mH2O, P = 0,19 kW, 230 V 

1 szt. Np. Wilo 

18. Pompa obiegowa dla went. typu STRATOS 25/1-10 CAN PN10  
G = 1,73 m3/h, Hp = 7,6 mH2O, P = 0,19 kW, 230 V 

1 szt. Np. Wilo 

19. Pompa cyrkulacyjna typ Star-Z 20/5 
G = 1,8 m3/h, Hp = 1,5 mH2O, P = 0,1 kW, 230V 

1 szt. Np. Wilo 

20. Pompa kotłowa (75kW) typu STRATOS 30/1-8 CAN PN10 
G=3,7m3/h, Hp=3,5 mH2O, P=0,13 kW, 230 V 

1 szt. Np. Wilo 

21. Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Sonometer 1000 
-qp=1,5m3/h, Dn 20 

2kpl. Np. DANFOSS 

22. Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Sonometer 1000 
-qp=3,5m3/h, Dn 25 

1kpl. Np. DANFOSS 

23. Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS-2,5 DN20 z łącznikami  1 szt. Np. Powogaz 

24a. Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym dn 15 2 szt. typ handlowy 

24. Zawór kulowy gwint. DN50, p=1,6 MPa 12 szt. typ handlowy 

25. Zawór kulowy gwint. DN32, p=1,6 MPa 5 szt. typ handlowy 

26. Zawór kulowy gwint. DN25, p=1,6 MPa 23 szt. typ handlowy 

27. Zawór kulowy gwint. DN20, p=1,6 MPa 5 szt. typ handlowy 

28. Zawór zwrotny gwintowany DN50, p=1,6 Mpa 3 szt. typ handlowy 

29. Zawór zwrotny gwintowany DN32, p=1,6 MPa 1 szt. typ handlowy 

30. Zawór zwrotny gwintowany DN25, p=1,6 MPa 4 szt. typ handlowy 

31. Zawór zwrotny gwintowany DN20, p=1,6 MPa 1 szt. typ handlowy 

32. Filtr siatkowy gwintowany DN32 1 szt. typ handlowy 

33. Filtr siatkowy gwintowany DN25 4 szt. typ handlowy 

34. Manometr tarczowy 0-1 MPa 25 szt. typ handlowy 

35. Termometr tarczowy 0-100ºC 8 szt. typ handlowy 

36. Zawór do napełniania instalacji typu 2128, DN 25 1 szt. Np. SYR 

37. Zawór kulowy ze złączką do węŜa DN 15 7 szt. typ handlowy 
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38. Zawór równowaŜący STAD z odwodnieniem DN25 1 szt. Np. TA 

39. Zawór równowaŜący STAD z odwodnieniem DN32 1 szt. Np. TA 

40. Czujnik temperatury przylgowy 7 szt. typ handlowy 

41. Gaśnica proszkowa 6kg 1 szt. typ handlowy 

42. 
Zawór odcinający kulowy do naczynia wzbiorczego tzw. szybkozłącza 
- φ25 
- φ20 

 

1 szt. 

1 szt. 

Np. TERMEN 
Wrocław, 

Brucknera 10 

43. 

Kanał zetowy 200x200mm 
Czerpnia zewnętrzna       200x200mm  – 1szt. 
Prostka l=1000 mm         200x200mm  -  3 szt. 
Kolano 90º                       200x200mm –  2szt. 
Siatka wewnętrzna          200x200mm  – 2szt. 

1 kpl. Typ handlowy 

44. Kratka wywiewna 140 x 270 mm 1 szt. Typ handlowy 

45. 

Rury stalowe przewodowe 
DN50 – 47 mb 
DN32 – 16 mb 
DN25 – 47 mb 
DN20 –  5 mb 

1 kpl. PN 80-H/74219 

46. 
Rury stalowe ocynkowane 
DN 25 – 20 mb 
DN 20 – 6 mb 

1 kpl. PN 80-H/74200 

47. 

Izolacja dla rur stalowych : 
Izolacje wielowarstwowe z pianki PE o grubości: 
- 20mm 
- 30mm 
- 55 mm 

 
 

5 mb 
63 mb 
47 mb 

typ handlowy 

48. Przejście PP / stal  D25/Dn20 (dla instalacji cyrkulacji) 1 szt. Typ handlowy 

49. Przejście PP / stal  D32/Dn25 (dla instalacji c.w.u.) 1 szt. Typ handlowy 

50. Przejście PE / stal  D32/Dn25 (dla instalacji c.o.) 2 szt. Typ handlowy 

51. Przejście PE / stal  D40/Dn32 (dla instalacji went.) 2 szt. Typ handlowy 

52. 
Automatyka kotłowni: 
Szafa sterująca z zabezpieczeniem przed sklejeniem stycznika 
podajnika 

1 kpl. Np. Compit 

53. 
Rura ochronna 
DN80 – 2 szt. 
DN40 – 3 szt. 

1 kpl. Typ handlowy 

54. 

Wentylator wyciągowy spalin kominowych typ WWSK wraz z 
kompletnym osprzętem (m. in. regulator obrotów, termometr do kanału, 
okablowanie) 
- obroty silnika 1430/min 
- pobór mocy 0,09 kW 
- maks. wydajność 1000 m3/h 
- maks. podciśnienie 150 Pa 
- zasilanie 230 V 

1 kpl. Np. BB TRONIK 
s.c. Rybnik  

55. - czopuch kotła 260 x 260 mm – długość 0,5m 
- izolacja czopucha grubość 32,5 mm + płaszcz ochronny 

1 kpl. Typ handlowy 

 
 

 


