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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BiOZ” została 
opracowana na podstawie: 
 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Informacja BiOZ zawiera: 
 
1. Zakres robót.  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie.  
4. Przewidywane zagrożenia.  
5. Sposób instruktażu pracowników. 
6. Środki techniczne 

 

1. Zakres robót  

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej wraz z kotłownią 
gazową w budynku remizy OSP, w miejscowości Stanisławów, ul. Szkolna 10.  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren budowy stanowi działka wraz z budynkiem remizy OSP w miejscowości 
Stanisławów ul. Szkolna 10. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające 

zagrożenie 

Brak wskazań na elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 
 
4. Przewidywane zagrożenia 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót:  
 

• prace na wysokości 
• prace w pobliżu urządzeń elektrycznych  
• upadki przedmiotów z wysokości  
• prace związane z transportem materiału tj. rurarz, kotły  
• porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi  
• próba ciśnieniowa 
• łączenie rur tj. spawanie, zgrzewanie 
• prace związane z wykopami mechanicznymi i ręcznymi 

 



9 
 

Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających 
przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 
wykonawców, posiadających specjalistyczny sprzęt.  

 
5. Instrukta ż pracowników 

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie „BHP”. Ponadto dla 
pracowników powinien być przeprowadzony codzienny instruktaż przed 
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:  
 
• określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
• poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń  
• określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy 

 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 
pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 
przygotowani.  

 
6. Środki techniczne  

 
• zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  
• pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas 

wykonywania prac na wysokości nosić kaski ochronne 
• prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z 

zastosowaniem pasoszelek bezpieczeństwa 
• teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony 

ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.  
• strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem 

narzędzi i materiałów. 
• barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego.  
• wygrodzić strefy niebezpieczne  
• prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną  
• materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób 

bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach 
• używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne 

atesty dopuszczenia do stosowania  
• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym 
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OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.04.2004r. nowelizującą ustawę – 

Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 93, poz. 888) oświadczam, że projekt 

budowlano - wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią 

gazową w remizie OSP w Stanisławowie przy ulicy Szkolnej 10  

(dz. nr 2019/2) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant – mgr inż. Bartosz Kowalczyk 

    MAZ/0515/POOS/06 

 

 

Sprawdzający – mgr inż. Piotr Grajewski 

    MAZ/0210/PWOS/09 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

do projektu budowlano – wykonawczego  
wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową 

w budynku remizy OSP w Stanisławowie przy ulicy Szkolnej 10, dz. nr 2019/2 
 

1 Podstawa opracowania 
• Umowa z Inwestorem. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
• Dane techniczne wytyczne producentów urządzeń. 
• Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robót, zastosowanych rozwiązaniach  

 i materiałach. 
• Inwentaryzacja instalacji wew. c.o. 
• Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Mazowiecką Spółkę 

Gazownictwa SP. Z o.o. Oddział w Warszawie. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54 z dnia 
4.06.1997r. z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z 
dnia 25.08.1994r. z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. „w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U. 
nr 97 z 2001r. poz. 1055). 

 

2 Charakterystyka budynku 
Budynek remizy OSP  
Ilość kondygnacji                                             - 1  
Kocioł gazowy c.o. + c.w. -50kW                           - 1  
Kuchenka gazowa                 - 2   
Taboret gazowy                                     - 2   
Gazowy podgrzewacz wody                                    - 1   

 
3 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz projekt technologiczny kotłowni gazowej 
niskotemperaturowej produkującej energię cieplną dla potrzeb c.o. budynku remizy 
OSP w Stanisławowie przy ulicy Szkolnej 10, dz. 2019/2. 

3.1 Opis zagospodarowania terenu 
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 2019/2  

w miejscowości Stanisławów ul. Szkolna 10. Budowa będzie polegała na 
podłączeniu budynku remizy OSP do sieci gazowej poprzez istniejące przyłącze 
gazowe oraz budowie kotłowni gazowej z kotłem o mocy 50kW.  

Teren inwestycji nie znajduje się pod ochroną konserwatorską oraz nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Inwestycja nie 
będzie powodowała zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.  
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4 Opis rozbudowywanej instalacji gazowej 

4.1 Rodzaj i parametry techniczne gazu 
 
• Ciśnienie gazu w sieci dystrybucyjnej  - 100-500 kPa. 
• Ciśnienie gazu na wejściu do instalacji gazowej – 1,6 - 2,5 kPa. 
• Ciepło spalania gazu ziemnego nie mniejsze niż Q=39,0MJ/m3 

 

Gaz do budynku doprowadzony jest w celu zasilenia projektowanego kotła 
gazowego o mocy 50kW, dwóch kuchenek gazowych, dwóch taboretów gazowych, 
gazowego podgrzewacza wody.  

 
Zapotrzebowanie gazu dla w/w odbiorników wynosi: 

• kocioł gazowy   –5,0 m3/h, (1 szt.) 
• kuchenka gazowa –1,0 m3/h (2 szt.) 
• taboret gazowy –1,0 m3/h (2 szt.) 
• podgrzewacz wody  –1,0 m3/h (1 szt.) 

 
Dla powyższego wyposażenia dobrano: reduktor R-10 i gazomierz G-6, które będą 

zainstalowane w szafce typu PR-10/ARD-G6-Z3 zamontowanej na ścianie budynku. 
 

Przewiduje się podłączenie budynku do sieci gazowej poprzez: 
- istn. przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN25 PE, 
- istn. punktu redukcyjnego o przepustowości do 10m3/h, 
- istn. punktu pomiarowego, 
- instalacji gazowej, 
- proj. kotła o mocy 50kW. 
Bazę do gazyfikacji stanowi istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN125 

w ulicy Szkolnej. 
 

5 Opis projektowanej instalacji gazowej 
Instalację wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych wg 

PN-80/H-74219 gat. R lub R35 łączonych przez spawanie  Instalację zabezpieczyć 
przed korozją przez oczyszczenie rurociągów, zagruntowanie i pomalowanie farba 
olejną ogólnego stosowania. 

Przed odbiornikami gazowymi zaprojektowano kurki gazowe ćwierć 
obrotowe. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w 
odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. W 
przypadku krzyżowania się z innymi przewodami odległość powinna wynosić co 
najmniej 20 mm. 

Przejścia przez przegrody budowlane wewnętrzne wykonać w tulejach 
ochronnych bez wypełnienia.  

Pomieszczenia, w których montuje się odbiorniki gazowe muszą mieć 
wysokość min. 2,20m, ciągłą wymianę powietrza przez kanały wentylacji 
grawitacyjnej wywiewnej. 

Pomieszczenia kotłowni c.o. należy wyposażyć w dodatkowy kanał 
nawiewny o wymiarach 220x210, usytuowany około 30 cm nad posadzką oraz 
kanał wywiewny. Istniejący kanał nawiewny i wywiewny należy pozostawić 
istniejące. 

Kocioł należy podłączyć do kanału spalinowego, przy czym długość 
podłączenia nie może przekraczać 2,0 m. 



17 
 

Przewiduje się doposażenie kotłowni w detektor stężenia metanu DEX. 
Wykonać podłączenie detektora do istniejącej centralki dozorującej. Z modułu 
sterującego podawany jest impuls dla istniejącego zaworu z głowicą 
elektromagnetyczną MAG prod. GAZOMET. Głowica jest umieszczona w szafce 
na zewnątrz budynku.  

Kocioł centralnego ogrzewania należy podłączyć do kanału spalinowego, 
przy czym długość podłączenia nie może przekraczać 2,0 m. Przybory gazowe 
należy montować na sztywno z zaworem odcinającym dopływ gazu w poziomie, w 
odległości 5 cm od ściany,  50 cm od okna, w pomieszczeniu o wysokości min 2,2 
m. 

Instalację wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z 
późniejszymi zmianami.  

 
6 Próba szczelności i wytrzymałości 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić powietrzem lub innym 
gazem  

obojętnym (azot, dwutlenek węgla) o ciśnieniu 0,1 MPa, po uprzednim odcięciu 
urządzeń gazowych.  

- próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ww. ciśnieniu i 
obserwacji spadku ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań gazomierza, 

- włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w czasie 30 minut spadku 
ciśnienia, 

- dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pomiarowego, pod 
warunkiem, że ma ono aktualne świadectwo legalizacji i wymaganą dokładność 
pomiaru, 

- jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalację na nowo, 
- z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 

UWAGA 
Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnienie jej 
wodą lub innymi cieczami. 
 

7 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy 
oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić i zastosować 
dwukrotne malowanie zachowując niezbędny odstęp czasu na wyschnięcie 
pierwszej warstwy. 
Podczas malowania wilgotność powietrza nie może przekraczać 75%, a 
temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.  
 

8 Odbiór instalacji gazowej 
Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: 
a) zgodności wykonania  instalacji: 
- z projektem budowlanym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego 

projektu, 
- zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej 
b) atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych 

dokumentów, których przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów: 
- protokół wykonania prób i badań, 
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- protokoły prób szczelności przyłączy i instalacji gazowej (ewentualnie 
poszczególnych jej części), 

- protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem przyłącza i instalacji,  
- protokół z badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych 

zasilanych prądem elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne, 
- protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych, 
- odbiór instalacji może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych 

szczelności w obecności dostawcy gazu. 
-  
9 Uwagi końcowe 
- należy uzyskać pozwolenie na budowę instalacji gazowej, 
- rozpoczęcie budowy przyłącza gazowego może nastąpić po zawarciu umowy o 

przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy O/MZG a podmiotem ubiegającym się o 
przyłączenie, 

- wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy przyłącza i instalacji 
gazowej muszą posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, zezwalające na ich 
stosowanie w budownictwie, 

- instalacja gazowa winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego stosowne 
uprawnienia, 

- roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” cz. II, 

- prace prowadzić zgodnie z przepisami ppoż. i BHP, 
- montaż instalacji i urządzeń gazowych należy poprzedzić uzyskaniem pozytywnej 

opinii kominiarskiej, 
Pomieszczenia, w których są urządzenia gazowe muszą spełniać warunki 

dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 
75 poz. 690). 

 
10 Wykaz materiałów 

l.p. Nazwa materiału Ilość 
1 Rura PCV75 – rura osłonowa pionowa 1,5m 
2 Rura stalowa dn15 1,0m 
3 Rura stalowa dn20 0,5m 
4 Rura stalowa dn25  12,0m 
5 Rura stalowa dn32 70,0m 
6 Zawór kulowy DN15 4 szt. 
7 Zawór kulowy DN25 2 szt. 
8 Zawór kulowy DN32 1 szt. 
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11 Obliczenia 
 
 

Obliczenia strat ci śnienia wewn ętrznej instalacji gazowej - Stanisławów, ul. Szkoln a 10 
               

Qobl-obciążenie nominalne 
d-średnica 
przewodu   

R-jednostkowa strata 
ciśnienia  

Wsp.jed.-współczynnik jednoczesności    L-długość odcinka   
∆p-strata ciśnienia na 
odcinku  

Qrze-obciążenie rzeczywiste   
Z-długość 
zastępcza       

               

Nr.odc. Qobl Wsp. Jed. Qrze d L Opory miejscowe Z L+Z R ∆p 

- m3/h - m3/h mm m kurek zwężka kolano trój. przel. trój. odn. m m Pa/m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
1 2,0 1 2,000 25 8,0 1 1 6 1   8,6 16,6 0,87 14,44 

2 3,0 1 3,000 25 1,0       1   0,4 1,4 1,32 1,85 

3 4,0 1 4,000 25 3,0   1 1 1   1,9 4,9 2,17 10,52 

4 6,0 1 6,000 32 19,0     3     4,5 23,5 1,13 26,56 

           
Bezwzględna strata 
ciśnienia 53,37 

               

             strata ci śnienia  53,37 
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12 Opis kotłowni gazowej 

12.1 Podstawa opracowania 
� Umowa z Inwestorem 

� Inwentaryzacja instalacji wew. c.o. 

� Obowiązujące przepisy i normy 

12.2 Przedmiot i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologiczny kotłowni gazowej 
niskotemperaturowej produkującej energię cieplną dla potrzeb c.o.  budynku 
Remizy Straży Pożarnej w Stanisławowie. 

12.3 Opis stanu projektowanego. 
Kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w istniejącym pomieszczeniu węzła 
cieplnego w  kondygnacji parterowej  budynku  Remizy Straży Pożarnej. 

      Źródłem ciepła dla celów c.o.  będzie kocioł gazowy kondensacyjny typu WGB50E 
      o mocy nominalnej 50 kW (1) wyposażony w modulowany palnik gazowy. 

       Parametry kotła: 

• Znamionowa moc cieplna – 50 kW 

• Ciśnienie max.                  – 4 bar 

• Temperatura max.            – 850C 

• Pojemność wodna            – 4,7 dm3 

Instalacja technologiczna pracować będzie w systemie zamkniętym zabezpieczona 
zgodnie z PN-B-02414:1999 naczyniem wzbiorczym przeponowym NG 50/6bar (3) 
oraz zaworem bezpieczeństwa typu 1915 Dn 20 (2). 
Ze względów  bezpieczeństwa zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenie kotła 
gazowego czujnikiem minimalnego poziomu wody w kotle (4) typu 933.1. 
Czujnik należy instalować na rurociągu wyjściowym z kotła na wysokości 
minimum 100,0 mm powyżej górnej płaszczyzny obudowy kotła. 
Automatyczny tryb pracy kotłowni i realizowanie  nastaw temperaturowych 
czynnika grzewczego w wprowadzonych  okresach realizować będzie cyfrowy 
regulator ISR+ zamontowany w kotle. 
Wymaganą PN jakość wody w obiegu technologicznym zapewniać będzie 
automatyczny zmiękczacz CosmoWater Standard (7). 
Wymagane  natężenie przepływu i stabilizację hydrauliczną  wewnętrznej instalacji 
grzewczej zapewniać będzie sterowana elektronicznie pompa obiegowa Wilo 
Stratos 25/1-6 (5). 

12.4 Rurociągi i armatura. 
Rurociągi technologiczne obiegu kotła i c.o. wykonać z rur stalowych bez szwu wg 
PN-80/74219  łączonych przez spawanie gazowe. 
Rury muszą posiadać świadectwo ZETOM. Na armaturę stosować zawory kulowe 
gwintowane na  ciśnienie min. 0,6 MPa i temperaturę ≥ 900C. 
     Armatura winna posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Należy zachować min. odległość ≥ 0,15 m przewodów  „gorących” 
od przewodu gazowego. W najwyższych punktach instalacji montować 
automatyczne odpowietrzniki. 
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Przejścia rurociągów poprzez ściany wykonać jako gazoszczelne wg BN-8976-50 
w tulejach  ochronnych z uszczelnieniem ochronną masą ognioodporną 
uszczelniającą np. CP601S  do rur niepalnych o odporności ogniowej EI120. 

     Instalację gazową wykonać wg odrębnego opracowania. 

12.5 Płukanie i próby. 
      Instalację technologiczną należy dokładnie przepłukać w celu usunięcia 
osadów i zanieczyszczeń powstałych w procesie montażu (z wyłączeniem kotła, 
zasobnika c.w.u. i  armatury regulacyjnej i zabezpieczającej). 
Próbę szczelności przeprowadzić wodą zimną na ciśnienie 1,5 ciśnienia max. tj. 3,0 
bar. Z próby  wyłączyć  naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa na kotle. 
Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej należy sprawdzić i ewentualnie 
skorygować  ciśnienie otwarcia poszczególnych zaworów bezpieczeństwa. 

12.6 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna. 
Rurociągi oczyścić do II stopnia czystości, odtłuścić a następnie pomalować 
dwukrotnie farbą kreodurową tlenkową czerwoną zachowując niezbędny okres 
czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy zgodnie z instrukcją KOR-3a. 
Izolację termiczną rurociągów należy wykonać stosując atestowane otuliny 
izolacyjne z pianki poliuretanowej np. Steinonorm 300. 

      Grubość izolacji  

            Dn 32-40 – zasilenie  gr.  25 mm, powrót gr. 15 mm 

Izolację termiczną wykonać też na rurociągach wody zimnej stosując otuliny np. 
Termaflex o grubości  9mm. 

12.7 Wentylacja kotłowni. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w kotłowni zaprojektowano wentylację 
grawitacyjną  nawiewno – wywiewną składającą się z : 
• kanału nawiewnego  o wymiarach 200x130 mm, wylot umieszczony 0,3 m nad 

posadzką . 
• kanału wywiewnego  200cm2 doprowadzonego do istniejącego komina 

ceramicznego  w pomieszczeniu kotłowni. Wlot 0,25 m pod stropem. 

12.8 Instalacja spalinowa. 
Instalację odprowadzenia spalin wykonać należy w technologii TURBO  
dwuściennej firmy WADEX .  

     Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i rysunkiem 3. 

12.9 Instalacja wodno kanalizacyjna. 
Woda i ścieki technologiczne odprowadzane będą do studzienki schładzającej   
zlokalizowanej  w pomieszczeniu kotłowni .  Kondensat z kotła odprowadzić do 
studzienki schładzającej rurą PVC Dn25 ułożoną ze spadkiem w posadzce.   
Wymaganą normą PN-93/C04607  jakość wody  
dla  obiegów ciepłowniczych realizować będzie  zmiękczacz automatyczny typu    
CosmoWater  Standard (7).  
Uzupełnienie wody w instalacji poprzez rozłączalny elastyczny łącznik φ 15  
o długości 1m. 
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12.10 Wytyczne branżowe. 

• Branża budowlana. 
� kocioł mocować do ściany poprzez konstrukcję stalową wykonaną z profili 

zamkniętych 

40x40 i wytycznymi producenta kotła    

� drzwi kotłowni winny się otwierać na zewnątrz o szerokości min. 90 cm  

     w wykonaniu bezklamkowym (od wewnątrz) 

� drzwi oraz przegrody budowlane oddzielające kotłownię od innych pomieszczeń 

winny posiadać wymaganą odporność ogniową odpowiednio EI 30,EI 60 i  

REI 60 

• Branża elektryczna. 

� kotłownię wyposażyć w dostępny na zewnątrz niej Awaryjny Wyłącznik Prądu 

� sygnalizację optyczno akustyczną stanów awaryjnych kotłowni umieścić na 

zewnątrz kotłowni i odpowiednio oznakować 

� czujnik temperatury zewnętrznej umieścić na północnej ścianie budynku, 

osłonięty daszkiem na wysokości 2,5 m. 

� wykonać instalację połączeń wyrównawczych łączących rurociągi i 

poszczególne urządzenia. 

         Po zakończeniu robót elektrycznych wykonać pomiary skuteczności ochrony   

         przeciwporażeniowej.  

• Wytyczne P.P.O.Ż. 

           Pomieszczenie kotłowni oznakować zgodnie z PN j/n: 
� drogi i kierunki ewakuacji  

� miejsce lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego 

� miejsce lokalizacji wyłącznika głównego prądu i gazu 

       Kotłownie wyposażyć w gaśnicę śniegową typu GS-6 

12.11 Warunki eksploatacji kotłowni. 
Po zakończeniu robót montażowych i pozytywnych wynikach odbiorów wykonać 
ruch próbny  72 godzinny instalacji technologicznej wraz z regulacją   
i sprawdzeniem nastaw oraz zabezpieczeń.  

        Kotłownię wyposażyć w instrukcję obsługi kotłowni. 
Nadzór nad eksploatacją kotłowni może sprawować osoba posiadająca stosowne 
kwalifikacje wydane na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo 
Energetyczne. 
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12.12 Obliczenia 
� Dobór kotła. 

Zapotrzebowanie dla instalacji c.o. wynosi: 

                              Qco = 48,0  kW 

                           Tz /Tp = 70/500C 
 

 Dobrano kocioł gazowy kondensacyjny  typu: 

 EcoTherm  Plus WGB 50E – 50 kW. 

 

� Dobór pompy obiegowej c.o. 

                         Vm  =   
163,120

48

x
= 2,1 m3/h  

                         Vco = 2,1 x 1,15 = 2,4 m3/h 

                         Hp  =  (21+8,0+2,15 ) x 1,15 = 35,8 kPa 

     Dobrano pompę Wilo Stratos 25/1-6  85W  230V  przyłącze gwint. Dn 25 

 

� Dobór naczynia przeponowego dla c.o. 

                         Vc  =  0,85 + 0,1 = 0,95 m3 

                         Tz /Tp = 70/500C 

                         CiśSTAT  =  40 kPa 

                         CiśW   =  60 kPa 

                         Ciśmax  =  200 kPa 

                         ∆v = 0,0224  dm3/kg 

     Pojemność użytkowa 

                        Vu  =  0,95 x 999,7 x 0,0224                                                                                                        

                        Vu  =  21,3dm3   

    Pojemność całkowita 

                        Vn  =  21,3 x (2+1/2-0,6)  =  45,6 dm3 

          Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex NG 50, 6 bar  ze złączem SUR ¾” 

� Dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle. 

Doboru dokonano zgodnie z Warunkami UDT UC/KW/04:10.2003 
    Wymagana całkowita przepustowość zaworu wynosi: 

                                m = 2203/)360050( x  = 81,7 kg/h 

    Na podstawie danych firmy SYR dobrano wstępnie zawór typu 1915  

    Dn 20 α = 0,55 
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    Sprawdzenie przepustowości zaworu: 

                   K1 = 0,53 

                   K2 = 1 

                   A = 153,9 mm2 

                   p1 = 0,22 MPa 

                   α = 0,55 

                    m = 10 x 0,53 x 1 x 0,55 x  153,9x 0,22 

                    m = 98,6 kg/h 

                   98,6 > 81,7 kg/h 

     Dobór zaworu prawidłowy. 

� Wentylacja kotłowni. 

• Wentylacja nawiewna. 

                  Fn = 5 cm2/kW x 50,0 = 250 cm2 

Przyjęto kanał  o wymiarach 200x130 z wylotem 0,3 m nad posadzką  

i wlotem ≥ 0,8 nad poziomem terenu. 

• Wentylacja wywiewna. 

 Istniejący kanał wywiewny 140x140 spełnia warunki normy. 

� Zużycie gazu. 

Max. godzinowe zużycie gazu wynosi: 

              Bgmax =  
97,010

50

x
= 5,15 m3/h. 
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12.13 Zestawienie urządzeń i armatury 

Lp URZĄDZENIA Ilość 
[szt.] 

Producent-
dystrybutor 

1 

Kocioł kondensacyjnyWGB50E,  50 kW z regulatorem ISR+ 
oraz:                                                                                                                                                                      

- czujnik temperatury zewnętrznej 
- czujnikiem temperatury zasilania c.o.   

1 
1 
1 

BROTJE 
 

2 Zawór bezpieczeństwa typ 1915 φ 20 Potw=2,0 bar 1 SYR 
3 Naczynie wzbiorcze NG50,  6,0 bar, ze złączem Dn20 1 Reflex 
4 Czujnik min.poziomu typ 933.1 1 SYR 
5 Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 25/1-6, 85W/230V gwint. 1 Wilo 
6 Filtroodmulnik  IOW32, Dn32 1 Secespol 
7 Zmiękczacz typ CosmoWater Standard  0,6-1,0m3/h  Dn 15 1 Bims 
7 Wodomierz do wody zimnej   JS 1.541 φ 15  1,5m3/h 1 Metron 
8 Zmiękczacz typ CosmoWater Standard  0,6-1,0m3/h  Dn 15 1 Bims 
9 Złączka elast. φ 15 z wężem 1,0 mb 1 Bims 
10 Filtr gwintowany fig.823 ,Dn 15 1 Zetkama 
 ARMATURA   
 Zawór kulowy gwintowany 1,0 MPa T≥ 900C φ 32 4  
 Zawór kulowy gwintowany 1,0 MPa T≥ 900C φ 15 6  
 Zawór zwrotny gwintowany  – φ 32 1  
 Zawór zwrotny gwintowany  – φ 15 1  
 Manometr φ 100 040,4 MPa z kurkiem manometrycznym 4  
 Odpowietrznik automatyczny Dn 15 1  

 

 

12.14 Zestawienie elementów komina 

Komin φφφφ 110/160 typu TURBO 

                            produkcji WADEX        

I.  Trójnik dwuścienny z deklem nr 820, φ 110/160                            1 szt  

II.  Rura dwuścienna nr kat. 809 φ 110/160, L=250mm       1 szt. 

III.  Rura dwuścienna nr kat. 807 φ 110/160, L=1000mm      1 szt. 

IV.  Kolano dwuścienne 930 nr kat. 812 φ 110/160       1 szt.                 

V. Turbo czerpnia  nr kat.858 φ 110/160                                                  1 szt. 

VI.  Turbo osłona  nr kat.846    φ 160                                                        2 szt. 

VII.  Turbo podpora przejściowa izolowana   nr kat.896,  φ 110/160          1 szt.  

           VIII.  Rura dwuścienna nr kat.874  Ф   110/160, L = 500 mm      1 szt.                     

              IX.  Obejma konstrukcyjna nr kat.849,  Dn160                                           1 szt. 

               X. Turbo ustnik dwuścienny izolowany nr kat.885,    φ 110/160              1 szt. 
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13 Uwagi 
1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać 

się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład 
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca 
zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 
kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w 
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym 
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w 
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub 
wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca 
winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a 
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie 
upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.  

2.Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji 
projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla 
realizacji dokumentami. 

3.Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 
4.Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i 

zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót. 
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem 

atesty, badania i certyfikaty. 
6.  Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i 

 instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych. 
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
 
 


