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 OPIS     TECHNICZNY

DO  :
- PROJEKTU   KOTŁOWNI   W ĘGLOWEJ

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWO ŚCI
KSIĘŻE POLE GMINA  BABORÓW

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Dokumentację  opracowano na podstawie:
- Inwentaryzacja budowlana budynku
- norm  w  przedmiotowym  zakresie  opracowania
- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny 
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
- Zlecenia  inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Projekt architektoniczno-budowlany

2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  :

– projekt kotłowni  wodnej opalanej paliwem stałym, pracującej na cele centralnego  ogrzewania

3 .     BILANS   CIEPLNY

3.1      ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA  NA CELE CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 
         a) straty ciepła przez przenikanie

Qco = 33,0     kW

3.2      ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE WĘGLA NA POTRZEBY C.O.             
         a)  roczne zapotrzebowanie węgla

Br  = 9100  kg/rok 

4 .     POMIESZCZENIE    KOTŁOWNI.

4.1     WYTYCZNE    BUDOWLANE

                W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja zasilana jest z kotłowni wodnej niskotemperaturowej zlokalizowanej w sąsiednim budynku.

Przewiduje się wykonanie nowo projektowanej kotłowni dla budynku.
W budynku wytypowane zostało pomieszczenie przeznaczone na kotłownie.
Projektowana kotłownia zlokalizowana będzie w pomieszczeniu na poziomie parteru którego poziom podłogi jest na 
poziomie terenu na zewnątrz budynku.
Aby projektowana kotłownia przystosowana była do montażu kotła należy wykonać prace modernizacyjne w wyniku 
których spełnione zostaną poniższe wymagania:

4.1.1.  WEJŚCIE DO KOTŁOWNI

- szerokość zejścia powinna wynosić co najmniej 1,0m

 4.1.2.  PODŁOGA

- powinna być wykonana z materiałów niepalnych
- powinna być wytrzymała na nagłe zmiany temperatury oraz uderzenia
- podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej i studzienki.



 4.1.3.  ZABEZPIECZENIE PRZED WODAMI GRUNTOWYMI

- kotłownia powinna być zabezpieczona przed przenikaniem wód gruntowych

4.1.4.  DRZWI

- drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy EI30 odporności ogniowej, szerokości co 
najmniej 0,8m i powinny otwierać się na zewnątrz kotłowni.
- powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe , otwierające się z kotłowni pod 
naciskiem.

4.1.5. STROP NAD KOTŁOWNIĄ 

- powinien być gazoszczelny 
- powinien spełniać warunki klasy EI 60 odporności ogniowej
- powinien spełniać warunki izolacyjności cieplnej i przeciwdźwiękowej

WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZ ĄCE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 
MUSZĄ BYĆ WYKONANE W KLASIE ODPORNO ŚCI OGNIOWEJ  EI60

4.2    INSTALACJA  WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA .
        Kotłownia  wyposażona   została   w   punkt  poboru  wody   zasilany   z wewnętrznej   instalacji   wodociągowej  . 
Kran  czerpalny   umieszczony   został nad   zlewem . Na    podejściu    instalacji   wodociągowej   do  napełniania 
instalacji    grzejnej należy   zainstalować  zawór   odcinający , zawór   zwrotny ,  manometr ,  oraz wężyk  w   oplocie 
metalowym  zakończonym   nakrętką   gwintowaną   do  złączki z  gwintem   zewnętrznym   tej  samej  średnicy  w 
instalacji   ogrzewania . Kotłownia  wyposażona  została   we   wpust   podłogowy    zapewniający   skuteczne 
odwodnienie    i  studzienkę   schładzającą    wodę     przed   spuszczeniem   do kanalizacji .   Woda   ze   studzienki 
schładzającej   odprowadzana   będzie   za pośrednictwem   pompy    odwadniającej   typu KP 150  prod. Grundfos   do 
instalacji  kanalizacyjnej   budynku .   Pompę  należy  załączać  ręcznie .
W ramach robót budowy kotłowni nie ma konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w 
pomieszczenia kotłowni. 

 4.3    INSTALACJA   WENTYLACYJNA .

4.3.1 WENTYLACJA   NAWIEWNA
 Powierzchnia otworu nawiewnego

                                                        Pn= 400 cm2     

          Dobrano   przewód   wentylacyjny    nawiewny  o   przekroju
                                      a x b =  20 cm x 20 cm

Wentylację nawiewną pomieszczenia kotłowni należy wykonać w formie przewodu nawiewnego  wykonanego z blachy 
stalowej. Przewód nawiewny zamontować należy zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
Otwór  nawiewny  powietrza  do  pomieszczenia  kotłowni  umieszczony  został  w  ścianie  zewnętrznej  kotłowni.
Zaprojektowana  wentylacja  grawitacyjna  pomieszczenia  kotłowni  zapewnia  dostawę  świeżego  powietrza  na 
potrzeby:

- wentylowania  pomieszczenia  kotłowni
- zapewnienia  dopływu  powietrza  do  komory  spalania  na  potrzeby  
          procesu  spalania 

Powietrze  do  pomieszczenia  kotłowni  doprowadzone  jest  poprzez  przewód  nawiewny , którego  dolna  krawędź 
powinna  być  umieszczona  nie  wyżej  niż  100 cm  ponad  poziomem  podłogi.
Dla  nawiewu  powietrza  do  pomieszczenia  kotłowni  projektuje  się  kanał  grawitacyjny  nawiewny  z  blachy 
stalowej  zamontowany na  zewnętrznej  ścianie budynku  o  wymiarach 20 x 20 cm zakończony  z  dwóch  stron 
kratkami  osiatkowanymi.
Kanał nawiewny wyprowadzić należy na wysokość 1,5m ponad poziom terenu.



 4.3.2 WENTYLACJA   WYWIEWNA

Powierzchnia kanału i otworu wywiewnego

 Pw =  196  cm2  
        
           Wywiew  powietrza   z  pomieszczenia   kotłowni   odbywać   się   będzie   nowoprojektowanym murowanym 
przewodem wentylacyjnym o przekroju  nie mniejszym niż 14x14 cm.

4.4    ODPROWADZENIE   SPALIN  .

Odprowadzenie  spalin  z nowoprojektowanego PRZYKŁADOWEGO kotła  MASTER-M o  znamionowej  mocy 
cieplnej  Qk = 40,0 kW odbywa  się będzie  poprzez  nowoprojektowany  przewód  spalinowy  o  średnicy 
wewnętrznej 200 mm w wersji dla kotłów opalanych paliwami stałymi – ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ BUDOWLANĄ 
OPRACOWANIA

Lokalizacja montażu komina przedstawiona została w części rysunkowej opracowania.

Połączenie kotła z kominem wykonać należy poprzez czopuch.
Pole przekroju czopucha  musi mieć co najmniej powierzchnie równą powierzchni dymnicy kotła.

4.5 WYTYCZNE  ELEKTRYCZNE
 
- w  pomieszczeniu  kotłowni  należy  zainstalować  gniazdo  dla  oświetlenia  na napięcie  bezpieczne , oraz 
gniazdo  narzędziowe  220 V
- wykonać  zabezpieczenie  prądowe  i  wykonać  uziemienie  urządzeń.
- przez  pomieszczenie  kotłowni  nie  powinny  przebiegać  kable  i  instalacje  
           elektryczne  nie  przeznaczone  dla  kotłowni
- z istniejącej instalacji w kotłowni wykonać podłączenie do projektowanych urządzeń elektrycznych w 
kotłowni:

a) pompa obiegowa C.O.
b) pompa zatapialna z wyłącznikiem pływakowym typu KP150

5.     SKŁAD PALIWA I  ŻUŻLU

5.1     WYTYCZNE    BUDOWLANE

- skład  opału
 Paliwem  stosowanym  w  kotłowni  będzie  mieszanka  węglowa. Opał  składowany  będzie 
w  wydzielonym miejscu na zewnątrz  budynku  w  bezpośredniej  bliskości  od  kotłowni.
Miejsce składowania  paliwa musi mieć zapewniony dojazd do zsypu węgla

5.1.1.  USUWANIE ŻUŻLA I POPIOŁU

- skład  żużla
Żużel  i  popiół   powstający  w  procesie  spalania  składowany  będzie  w   pojemnikach  ustawionych  na 

wydzielonym  miejscu  w  pobliżu  kotłowni  na  terenie  zaplecza  gospodarczego  budynku.

- usuwanie żula i popiołu z kotłowni odbywa się na zewnątrz kotłowni 
- miejsce czasowego magazynowania żużla i popiołu znajdować się będzie
          bezpośrednio przy kotłowni na zewnątrz budynku

6 .     UKŁAD  TECHNOLOGICZNY.

6.1 UKŁAD  KOTŁOWY .

             Projektowana  kotłownia  zasilać będzie  instalację  centralnego   ogrzewania   czynnikiem  grzewczym o 
parametrach 90° /70°C .



Jako  źródło  ciepła PRZYKŁADOWO  zaprojektowany  został  niskotemperaturowy  kocioł  węglowy  MASTER-M   o 
znamionowej  mocy cieplnej  Q = 40,0 kW   oraz automatyką sterującą proces spalania.
Regulacja  parametrów  pracy  kotła  odbywa odbywać się będzie za  pośrednictwem   regulatora  kotłowego. Regulator 
ten steruje temperatura wody w kotle oraz  pracą pompy.
Można zastosować alternatywnie kocioł stalowy o odpowiedniej mocy znamionowej o następujących parametrach:
- kocioł z zasobnikiem i podajnikiem paliwa
- przeznaczony do spalania paliwa podstawowego w postaci miału lub ekogroszku
- wyposażony w palnik charakteryzujący się otworami napowietrzającymi wraz z kontrą powietrzną umieszczoną na 
rurze podajnika
- przeznaczony do spalania miału , ecogroszku , węgla brunatnego w granulacji do 25mm , a także peletu i mieszanek 
peletowo-zbożowych
- wyposażony w ruszt wodny stały rurowy na którym mieści się obszerna komora zasypowa pozwalająca na spalanie 
dużych kawałków drewna i innych rodzajów paliw stałych
- poziomy przepływ spalin umłatwiający czyszczenie kotła od przodu kotła
 
Źródło  ciepła  i  instalacja   centralnego  ogrzewania  zabezpieczona   została poprzez układ zabezpieczający składający 
się z:

a) naczynia wzbiorczego o pojemności użytkowej 32 litrów
b) rury bezpieczeństwa o śr. 32mm
c) rury wzbiorczej o śr. 25mm
d) rury przelewowej o śr. 32mm
e) rury sygnalizacyjnej o śr. 15mm

Uzupełnianie  wody  w  instalacji C.O.  odbywać  się  będzie  ręcznie .
Pomiar  ciśnienia  odbywać się   będzie   przy  użyciu   manometrów  tarczowych  o średnicy  150mm  i  o  zakresie 
pomiarowym  do 0,4 MPa .
Pomiar  temperatury  wykonywany  będzie  przy   pomocy   termometrów  technicznych  .
Lokalizację  i  sposób  podłączenia  wszystkich  urządzeń  oraz  rozprowadzenie czynnika  grzewczego  pokazano  w 
części  rysunkowej. 
Wszystkie  przewody  instalacji  C.O.  w  kotłowni  należy  wykonać  z  rur z stalowych  czarnych  łączonych  poprzez 
spawanie.  Po  wykonaniu  pozytywnej  próby  ciśnienia  na  zimno  oraz  pozytywnej  próby  na  gorąco   należy 
przewody  oczyścić ( rury stalowe -  przez  szczotkowanie,  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez  dwukrotne 
malowanie  farbami  antykorozyjnymi) , a  następnie  zaizolować  termicznie  izolacją  cieplną  z  wełny  mineralnej 
lub  pianki  poliuretanowej o  gr. 30 mm  w  płaszczu  z  PVC.
Napełnianie  i  uzupełnianie  zładu   projektowanej  instalacji   przewidziano  ręcznie  z  przewodu  wewnętrznej 
instalacji  wodociągowej o śr. 15 mm.  Na  instalacji  uzupełniania  zładu  zabudować  należy  zawór  zwrotny  i  zawór 
odcinający.  Połączenie  instalacji  wodociągowej  ze  zładem C.O.  wykonać  należy  jako  rozłączne  poprzez  wąż 
gumowy.

Uwaga:
- zabezpieczenie  antykorozyjne  wykonać  należy  zgodnie  z  :Instrukcją  zabezpieczeń  przed  korozją 
konstrukcji  stalowych  za  pomocą

 pokryć  malarskich”
- próbę szczelności wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni  zimną wodą o p= 0,6 MPa 
przed podłączeniem do układu zabezpieczającego.

6.2 ODPOWIETRZENIE  INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji C.O.  przewidziane  zostało  do projektowanego naczynia wzbiorczego

6.3 ODWODNIENIE  INSTALACJI

Odwodnienie  instalacji  odbywać  się  będzie  poprzez  dwa  zawory  z  kurkiem  spustowym  zamontowane  na 
przewodach zasilania i powrotu w kotłowni .

6.4 PRÓBY  I  ODBIORY

Przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  instalację  należy  dokładnie  przepłukać , a następnie  poddać  próbie 



ciśnienia  na  zimno.
Po  uruchomieniu  instalacji  C.O. dla całego budynku  należy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco  wszystkich 
projektowanych  układów  grzewczych.
Wartość  ciśnienia  próbnego  ma  być  wyższa  o  50%  od  ciśnienia  roboczego  lecz  nie  mniejsza  od 0,4 MPa.
Po  pozytywnym  wyniku   próby  ciśnieniowej  instalację  należy  napełnić  wodą  i  odpowietrzyć.Próbę  na  gorąco 
wraz  z  rozruchem  i  regulacją  należy  przeprowadzić  w  sezonie  grzewczym  przy  temperaturze  nie  wyższej od  0° 
C.

Po  wykonaniu  prób  szczelności  oraz  odbiorach  montażowych  urządzeń  rurociągi  należy 
zabezpieczyć  termicznie  poprzez  wykonanie  izolacji  termicznej .

Izolację  wykonać zgodnie  z  PN-85/B-02421

7 .     WYKONAWSTWO

7.1 PRZEWODY

Przewody  instalacji c.o w kotłowni  montowane z rur stalowych czarnych łączonych na spaw.
Połączenia  rur  z   armaturą i urządzeniami  projektuje się poprzez połączenia  gwintowane. 

7.2 IZOLACJA  TERMICZNA  PRZEWODÓW   

Przewody  instalacyjne  w  pomieszczeniu  kotłowni  po zakończeniu  czynności  odbiorowych  należy 
zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi  lub otulinami prefabrykowanymi  z włókna  szklanego. Montowane 
otuliny  muszą  posiadać  płaszcz PVC .
Grubość   izolacji  należy  wykonać  w  zależności  od  średnicy  rur  i temperatury  czynnika   .   

- całą  instalację  należy zaizolować  otulinami thermaflex  zgodnie   
z  PN-B-02421.

Minimalna grubo ść warstwy izolacji właściwej z materiału charakteryzującego sie współczynnikiem 
przewodzenia ciepła w t=40oC

 równym 0,035W/mK

Średnica minimalna rurociągu Grubość obliczeniowej warstwu izolacji (mm)przy 
temperaturze przesyłanego  czynnika

do 25 mm 20
32 20
40 25
50 25
65 30
80 30

8 .     PRÓBA  SZCZELNOŚCI   I  PŁUKANIE  INSTALACJI

Po  zakończeniu  robót  montażowych a przed oddaniem  instalacji do  eksploatacji instalację należy dokładnie 
przepłukać, a następnie poddać próbie  ciśnienia na  zimno.
Po  rozruchu  kotłowni  i  instalacji  C.O.  należy  przeprowadzić próbę na gorąco  całego  układu  grzewczego.
Wartość ciśnienia  próbnego ma być wyższa o 50% od ciśnienia roboczego lecz nie  mniejsza  od 0,4 MPa.
Po  pozytywnym  wyniku   próby  ciśnieniowej  instalację  należy  napełnić  wodą  i  odpowietrzyć.  
Próbę  na  gorąco wraz  z  rozruchem i regulacją należy przeprowadzić w  sezonie  grzewczym  przy  temperaturze  nie 
wyższej  od   0° C.
Po  wykonaniu  prób szczelności oraz odbiorach montażowych urządzeń  rurociągi , rozdzielacze  i  instalacje w 
kotłowni należy zabezpieczyć termicznie  poprzez  wykonanie izolacji termicznej .
Instalację w kotłowni należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej w  płaszczu z PVC.  Izolację  wykonać 
zgodnie  z  PN-85/B-02421



9 .     UWAGI   KOŃCOWE

1 -   oznakować   i  opisać  drzwi  wejściowe  do  kotłowni.
2-  pomieszczenie kotłowni wyposażyć w schemat technologiczny oraz w  

instrukcje   obsługi
3 -  armaturę  i urządzenia oznakować  zgodnie ze schematem
4 -  oznakować przewody  w  kotłowni

                                                        

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

            SPIS RYSUNKÓW

Rys nr 1. Rzut kotłowni – zagospodarowanie
Rys nr 2. Rzut kotłowni – instalacja C.O.
Rys nr 3. Lokalizacja naczynia wzbiorczego – rzut I-szego pietra
Rys nr 4. Schemat technologiczny kotłowni


