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Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity na podstawie : Dz. U. z 

2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782), 

oświadczam, iż niniejszy Projekt Budowlany remontu kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym położonym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie – Michalinie został wykonany 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem potrzeb i 

specyfiki przedmiotowego zamówienia     

 

 

 

Siedlce, 2020-06-10 
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Oświadczenie opracowującego 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity na podstawie : Dz. U. z 

2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782), 

oświadczam, iż niniejszy Projekt Budowlany remontu kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym położonym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie – Michalinie został wykonany 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem potrzeb i 

specyfiki przedmiotowego zamówienia.   

 

 

 

         Józefów,  2020-06-10 
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1. OPIS TECHNICZNY  
 do Projektu Budowlanego remontu kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

położonym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie – Michalinie. 

1.1. Podstawa opracowania  

a) umowa o prace projektowe 

b) ustalenia z administracją Spółdzielni Mieszkaniowej   

c) dokumentacja archiwalna 

d) inwentaryzacja własna budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu  

e) opracowanie pt. „Bilans ciepła dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Józefa Piłsudskiego 10/1 

÷ 10/6 i pawilonu handlowego przy ul. Teatralnej 7 wraz z wariantowym doborem kotłów dla kotłowni 

osiedlowej w budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 10/2 w Józefowie – Michalinie”, sporządzonym w 

2019 roku 

f) katalogi urządzeń i armatury 

1.2. Zakres opracowania  

 Zakres opracowania obejmuje remont kotłowni poprzez: 

-  wymianę kotłów, przewodów spalinowych  i technologii kotłowni (z dostosowaniem ich mocy do 

zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło obsługiwanych budynków mieszkalnych) 

- wykonanie niezbędnych remontowych prac budowlanych w celu odtworzenia właściwego stanu technicznego 

pomieszczenia oraz spełnienie obecnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

1.3. Opis stanu istniejącego   

Obecnie przedmiotowa kotłownia posiada dwa kotły gazowe, żeliwne, z gazowymi palnikami 

wentylatorowymi  o nominalnej mocy 360 kW każdy, dostarczające ciepło przez sieć zdalaczynną do obiektów 

na terenie osiedla (szczegółowy opis obsługiwanych obiektów i sieci w opracowaniu wymienionym w p. 

1.1.e.). Kotły, wyprodukowane w roku 1995 są w złym stanie technicznym (Jeden z nich został wyłączony z 

użytku z powodu pęknięcia członu). Ponadto kotły posiadają zbyt dużą moc w stosunku do obecnych 

(zredukowanych przez docieplenie) potrzeb podłączonych do sieci budynków osiedla.  

  Pozostałe urządzenia technologii kotłowni wykazują objawy zużycia, jednocześnie nie są adekwatne do 

obecnie obowiązujących rozwiązań technicznych w tym zakresie.  

Osprzęt w postaci przewodów spalinowych, stacji uzdatniania wody, pompy zatopionej odwadniającej 

studnię zbiorczą (schładzającą) również wykazują znaczny stopień zużycia. 

Opisany wyżej stan kotłowni powoduje jej nieefektywną eksploatację i kwalifikuje do całkowitej wymiany. 

Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego kotłowni jest w stanie dobrym i 

nie wymaga wymiany 

Podstawowe parametry pomieszczenia kotłowni (pozostają bez zmian): 

 pow. całkowita pomieszczenia       36,57 m
2
   

 wysokość pomieszczenia     3.12m 

 kubatura pomieszczenia     114,1 m
3
 

1.4. Bilans obciążenia cieplnego obiektu  

Na podstawie opracowania wymienionego w p. 1.1.e., wybrano wariant nr 3 (z indywidualnym 

przygotowaniem c.w.u. w kotłowniach budynków mieszkalnych) dla którego moc kotłowni powinna wynosić 

286’’299 W (bez uwzględnienia wsp. zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.o. fHL = 0,9 obciążenie 

cieplne kotłowni wynosi 311’110 W).  
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Obecne instalacje c.o. w budynkach mieszkalnych dostosowane są do parametru czynnika grzewczego  

80/60 
0
C. 

2. OPIS REMONTU KOTŁOWNI 
Przewiduje się demontaż kotłów, układu spalinowego, całości pozostałych urządzeń i przewodów 

technologii kotłowni oraz zastąpienie ich nowymi urządzeniami, armaturą i orurowaniem. 

Z powodu zaostrzonych (od czasu uruchomienia kotłowni) wymogów przeciwpożarowych dla kotłowni 

gazowych w budynkach mieszkalnych, w zakresie prac remontowych uwzględniono również prace mające 

dostosować pomieszczenie i instalacje do obecnych przepisów w tym zakresie. 

Remont obejmować będzie wymianę komplet urządzeń, automatyki, armatury i rurociągów – do miejsca 

włączenia w istniejącą sieć c.o. 

2.1. Szczegółowy zakres robót  

2.1.1.  Roboty instalacyjne 

a) Roboty rozbiórkowe 

- demontaż całości technologii kotłowni wraz z kotłami orurowaniem i armaturą, naczyniem wzbiorczym oraz 

przewodami spalinowymi 

- demontaż gałęzi sieci cieplnej w pomieszczeniu kotłowni 

- demontaż kanału wentylacji nawiewnej ZET o  przekroju 60x60cm 

- demontaż instalacji kanalizacyjnej tłocznej i wodociągowej, obsługującej pomieszczenie kotłowni (pozostawić 

instalację obsługującą lokale mieszkalne!) 

- demontaż części izolacji poziomów c.o. w pomieszczeniu kotłowni 

b) Roboty montażowe 

- montaż nowych kotłów z armaturą 

- wykonanie instalacji spalinowej i doprowadzającej powietrze do spalania 

- ustawienie i podłączenie nowych naczyń wzbiorczych, stacji uzdatniania wody z odgazowaniem oraz 

pozostałych urządzeń 

- montaż rozdzielaczy obiegów grzewczych z pompami i zaworami 

- montaż nowych gałęzi sieci cieplnej w pomieszczeniu kotłowni 

- odtworzenie instalacji technologii kotłowni, wodociągowej i kanalizacyjnej  

- dopasowanie podłączenia istniejącej instalacji gazowej do nowych palników 

- montaż wentylatora osiowego ściennego wentylacji awaryjnej 

 - montaż automatyki kotłowej i obiegów grzewczych z przewodami sygnalizacyjnymi i sterującymi 

 - montaż ciepłomierza z przewodami sygnalizacyjnymi 

- wykonanie modyfikacji istniejącego systemu bezpieczeństwa gazowego kotłowni poprzez podniesienie jego 

czułości oraz wyprowadzenie sygnału sterowania pracą wentylatora wentylacji awaryjnej 

- wykonanie przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 120 oraz/lub zapewniających wodo- i 

gazoszczelność na wszystkich przejściach przewodów przez przegrody budowlane kotłowni 

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej rurociągów i armatury 

- dokonanie prób szczelności, rozruchu i odbioru kotłowni 

Całość według opisu i rysunków niniejszego projektu w koordynacji z robotami budowlanymi. 

2.1.2. Roboty budowlane 

Pomieszczenie kotłowni należy wyremontować poprzez wykonanie następujących robót 

c) Roboty rozbiórkowe 
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 rozbiórka izolacji akustycznej stropu pomieszczenia 

 demontaż istniejących drzwi kotłowni z ościeżnicami 

d) Roboty budowlane  

 oskrobanie tynku stropu z luźnych warstw farby i zagruntowanie go preparatem wiążącym 

 pomalowanie stropu farbą epoksydową 

 przyklejenie płyt lamelowych Stroprock G firmy Rockwool grubości 15 cm (w koordynacji z montażem 

nowej instalacji elektrycznej,  zawiesi rurociągów, kanałów wentylacyjnych i czopuchów; przejść 

gazoszczelnych  i ogniochronnych instalacji  przechodzących przez strop) 

 wykonanie  na stropie metodą natryskową tynku typu „baranek” o gr. ca 2mm. 

 wstawienie ościeżnicy i drzwi pełnych 90x200 EI 60 

 poszerzenie schodów w kotłowni do wymaganej szerokości 100 cm (obecnie mają 84 cm szerokości), 

przez przykręcenie do istniejącej konstrukcji trepów z blachy ryflowanej aluminiowej gr.5 mm. Trepy 

zagiąć na wolnym końcu pod kątem prostym w dół tak, by patrząc od strony pomieszczenia posiadały 

wysokość ok. 5cm -  chroniącą przed przypadkowym urazem pracownika 

 przeniesienie barierki schodów z mocowaniem do bocznej ściany istniejącej konstrukcji schodów tak, 

by nie zmniejszać światła biegu schodowego 

 rozkucie kanału wentylacyjnego nr 2 i opuszczenie kratki wentylacyjnej o ca. 30cm tak, by nie była 

zasłaniana przez instalację kanalizacyjną. . 

 oczyszczenie kanału nawiewnego ZET w ścianie pomieszczenia 

 wymiana wszystkich kratek pomieszczenia (kanał ZET – również na zewnątrz) 

 wymiana wskazanego okna z futryną i zastąpienie go mniejszym oknem (co najmniej uchylnym) o 

wymiarach 70 x 90 cm, z zostawieniem otworu o śr.43cm pod montaż wentylatora kanałowego. 

Naprawa ubytków po demontażu ramy okiennej i wyprawa tynkiem żywicznym powierzchni 

zewnętrznej w barwie dostosowanej do elewacji budynku 

 odtworzenie fragmentów posadzki rozebranych do przełożenia kanalizacji 

 uzupełnienie ubytków cokolika na ścianach i fundamencie kotłów 

 oczyszczenie, zeskrobanie luźnych warstw farby z poszpachlowaniem i zagruntowaniem ścian 

pomieszczenia. 

 wymalowanie ścian powyżej wysokości 1,60 m i sufitu farbą emulsyjną białą,  

 wymalowanie ścian poniżej 1,60 m farbą chlorokauczukową 

 zdemontowanie zbędnych drzwiczek wyczystnych trzonu kominowego kotłowni, zlokalizowanych w 

sąsiednim pomieszczeniu administracyjnym oraz zamurowanie pozostałego otworu cegłą pełną gr. 

25 cm. 

Całość według opisu i rysunku nr 6 niniejszego projektu, w koordynacji z robotami instalacyjnymi. 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami. 

2.2. Technologia kotłowni 

Odtworzono układ kaskady dwóch kotłów gazowych. Przewiduje się zamontować nowe kotły 

kondensacyjne o dużej pojemności wodnej wraz z trzema obiegami grzewczymi z mieszaczami o parametrach 

czynnika grzewczego 80/60 
O
C  sterowanych pogodowo automatyką kotłową i obiegu grzewczego. 

Podział na obiegi grzewcze oddaje układ sieci cieplnej, która  posiada 3 gałęzie, niezależnie wprowadzone 

do pomieszczenia kotłowni. Do tej pory były obsługiwane przez jeden wspólny układ mieszający, co utrudniało 

regulację instalacji c.o. zasilanych obiektów i podnosiło koszt pompowania.  Obecnie proponuje się 
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wydzielenie 3 niezależnie sterowanych obiegów grzewczych z własnymi pompami obiegowymi, co polepszy 

jakość regulacji oraz zwiększy odporność układu na ewentualne awarie. Ustalono następujący podział 

obiegów grzewczych: 

- obieg nr 1 - do budynków Piłsudskiego 10/1 i 10/4 

- obieg nr 2 - do budynków Piłsudskiego 10/5 i 10/6, Teatralna 15 

- obieg nr 3 - do budynku  Piłsudskiego 10/2 ( obieg 3A) i do budynku  Piłsudskiego 10/3 ( obieg 3B) 

2.2.1. Dobór kotłów 

Na podstawie danych p.1.5 i 2.1 dobrano (najbliższy w typoszeregu) zestaw dwóch kondensujących 

kotłów stojących o mocy 34÷170 kW każdy (przy temperaturze czynnika grzewczego  80/60 
0
C), pracujących 

w układzie kaskadowym.  

Kotły posiadają sprawność znormalizowaną do 98% (Hs), wymiennik ze stali kwasoodpornej, pogodowy 

regulator dwóch obiegów grzewczych, możliwość nadzoru i komunikacji po łączu internetowym.  

Dane kotłów w Załączniku nr 1. 

2.2.2. Zabezpieczenie instalacji w układzie zamkniętym 

Urządzenia zabezpieczające instalację zaprojektowane zgodnie z PN-EN-12828, składają się z: 

a) zaworów bezpieczeństwa dla kotłów 

b) zabezpieczenia przed brakiem wody 

c) naczynia wzbiorczego przeponowego 

d) rury wzbiorczej 

e) osprzętu 

f) ogranicznika temperatury maksymalnej na kotle 

Odpowiednio: 

a) Każdy z kotłów należy wyposażyć zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1” o ciśnieniu zadziałania 3,0 bar 

(0, 3 MPa).  Obliczenia zaworu bezpieczeństwa w p. 4.7.  

b) Kotły posiadają zewnętrzne zabezpieczenie przed brakiem wody typu SYR 933 na przewodzie 

zasilania. Kocioł nie posiada możliwości hydraulicznego odcięcia zabezpieczenia 

c)    

 Dla każdego kotła dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typu N80, o maksymalnym ciśnieniu 

pracy 0,6 MPa.    

 Dla obiegu instalacji c.o.  dobrano dwa naczynie wzbiorcze REFLEX typu N800, o 

maksymalnym ciśnieniu pracy 0,6 MPa.    

Obliczenia naczyń wzbiorczych odpowiednio w p. 4.5 i p.4.6.  

UWAGA: przed napełnieniem zmienić nastawę wstępną w naczyniach z ustawienia fabrycznego p0 = 1,5 bar 

na p0 = 1,8 bar. 

d) Dla naczyń dobrano rurę wzbiorczą stalową dn 20mm, spełniającą wymóg średnicy wewn. > 20mm. 

e) Jako osprzęt naczyń wzbiorczych dobrano manometr o zakresie pomiarowym do 0.4 MPa oraz złącza 

samoodcinające SU 1’.   

  f) Układ regulacji automatycznej realizowany jest dwustopniowo, poprzez wbudowany w kocioł regulator 

temperatury zasilenia nastawiony na 95 
O
C  i układ zabezpieczenia STB zatrzymujący pracę palnika przy 

temperaturze wody kotłowej ok. 100 
O
C.  

2.2.3. Dobór średnic instalacji oraz armatury i urządzeń  

Określenie parametrów pomp wykonano przy na podstawie modelu sieci cieplnej kalkulacji ciśnienia 

dyspozycyjnego w obiektach podłączonych do sieci cieplnej.. Obliczenie średnic instalacji i armatury oraz 
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parametrów urządzeń dokonano na podstawie wyników obliczeń wykonanych za pomocą programu Audytor 

C.O. Wyniki obliczeń w postaci graficznej podano w p. 4.2. . 

Dobór pomp 

Na podstawie wyników w.w. obliczeń dobrano pompy przy pomocy programu doboru pomp firmy Grundfos.  

Wszystkie pompy wyposażyć w łączniki kompensacyjne, chroniące przed przenoszeniem wibracji na 

konstrukcję budynku. 

Pompy uruchomić wg charakterystyki proporcjonalnej. Jeżeli regulacja instalacji c.o. w obiektach 

podłączonych do sieci cieplnej  okaże się nieskuteczna i zostaną zaobserwowane niedogrzewy – pompy 

należy przełączyć w tryb pracy stałociśnieniowy. 

Dobór mieszaczy 

Dla wyznaczonych w modelu obliczeniowym wartości KV, dobrano mieszacz trójdrogowy do wspawania 

dn 25mm nr kat. 7002777 firmy Viessmann. 

Dobór magnetoodmulacza 

Dobrano separator osadów i zanieczyszczeń Exdirt z końcówkami do wspawania śr. nominalnej 80 mm i 

wkładem magnetycznymi i firmy Reflex. Dzięki rozwiązaniu problemu usuwania odmulin bez konieczności 

zamykania przepływu, separator nie wymaga by-pasu. 

Dobór ciepłomierza 

Dobrano ciepłomierz rozdzielny typu MULTICAL 603 z przetwornikiem ultradźwiękowym  Ultraflow 54HCJ Dn 

65   i czujnikami temperatury Pt500 o długości min. 5m (10m) – firmy Kamstrup. 

Dobór magnetyzera 

Z uwagi na wiek instalacji i nienajlepszą jakość wody kotłowej, co wywołało z pewnością zakamienienie zładu 

uwzględniono montaż w układzie magnetyka kołnierzowego dn 80 firmy  INFRACORR.  

2.2.4. Przewody technologii kotłowni  

Przewody w kotłowni należy prowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na rys. nr 1 ÷ 6.  

Włączenie w istniejącą instalację c.o. w miejscach wskazanych na rzucie (rys. nr 1) – generalnie na 

wyjściach przewodów z pom. kotłowni. 

Instalację kotłową oraz technologii wykonać z rur stalowych ze szwem przewodowych średnich wg PN-

74/H-74244, łączonych przez spawanie, (oznaczone na rysunkach jako „Dn”).  

Wszystkie połączenia wykonać tak, aby nie zmniejszać prześwitu i drożności rur. Zastosować podparcia 

i podwieszenia tak, by nie przenosić obciążeń na armaturę i/lub kocioł. 

2.2.5. Armatura 

Stosować armaturę zgodnie z zestawieniem materiałów i rysunkami. Jako zawory odcinające stosować 

kulowe zawory (kurki) o połączeniach gwintowanych do średnicy dn 50.; powyżej dn 50  - kołnierzowe 

(minimalne wymagania PN 16, T=120
0
C), posiadające aprobatę techniczną. 

2.2.6. Izolacja antykorozyjna 

Powierzchnię rurociągów stalowych należy oczyścić poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia 

czystości, następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową 60% +  

nawierzchniową emalią olejno – żywiczną lub ftalową ogólnego stosowania. 

2.2.7. Izolacja termiczna przewodów technologii kotłowni 

Należy wykonać nową izolację wszystkich przewodów, urządzeń i armatury służących do 

rozprowadzania czynnika grzewczego, zgodną z obowiązującym rozporządzeniem.  

Izolację wykonać otuliną termoizolacyjną następująco: 
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 rury średnicach dn 20 – 50 mm – otuliną termoizolacyjną PUR z pianki poliuretanowej w folii z 

PCW Steinonorm 310 

  rury średnicach dn 65 - 125mm – otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w płaszczu z folii 

aluminiowej lub PCW Steinwool 

o grubości izolacji według tabeli: 

 Średnica nom. rurociągu  [mm] Grubość izolacji [mm] 

15 20 

20 20 

25 30 

32 40 

40 40 

50 50 

65 70 

80 80 

100 100 

125 100 

Grubości izolacji należy brać pod uwagę przy rozkładaniu rur i montażu zaworów odpowietrzających i 

armatury pomiarowej. 

Przewodów wody zimnej nie izolować. 

UWAGA: pozostawić bez izolacji odcinek przewodu powrotnego pomiędzy zaworami odcinającym separator 

zanieczyszczeń oraz sam separator – będzie służyć to ogrzewaniu pomieszczenia. 

2.2.8. Instalacja elektryczna i automatyki sterującej 

Wymienić na nową instalację elektryczna zasilaną z tablicy głównej budynku. 

Zasilanie kotłowni wyposażyć w oznaczony trwale i czytelnie, usytuowany przy wejściu do pomieszczenia 

awaryjny wyłącznik prądu (AWP).  Całość wg projektu branży elektrycznej. 

Czujnik temperatury zewnętrznej automatyki kotłowej wyprowadzić przewodem o przekroju Cu 

1,5 mm2 po stropie korytarza piwnicznego i ulokować na północnej elewacji budynku (w pobliżu pn. - zach. 

narożnika) na wys. górnej połowy 2. piętra  z zachowaniem odległości od otworów okiennych. 

Przewody do czujników temperatury powinny być prowadzone w odległości min. 0, 5 m od siebie i 

innych przewodów elektrycznych/sterujących. 

Automatyka kotłowa zostanie podłączona do istniejącej w pomieszczeniu sieci internetowej 

umożliwiając zdalny nadzór nad kotłownią. 

Przy demontażu istniejącej automatyki należy zwrócić uwagę na instalacje niezwiązane z funkcją 

kotłowni, t.j. tablica / rozdzielnie telewizji kablowej, ew. inne. 

 Należy doprowadzić do tego, by w ramach remontu administrator/ właściciel tych instalacji usunął je z 

pomieszczenia. 

2.2.9. Instalacja do czerpania powietrza do spalania i układ spalinowy 

Instalacja do czerpania powietrza 

Dla każdego z kotłów gazowych zaprojektowano rozdzielny układ z zasysaniem powietrza do spalania 

spoza kotłowni. Kotły należy wyposażyć w zestaw do czerpania powietrza do spalania z zewnątrz. Do wyjścia 

zestawów zostaną doprowadzone niezależne kanały ssące powietrze zza ściany kotłowni z rur SPIRO śr. 

200mm izolowanych wełną min. gr. 25mm sytemu IZOL firmy Alnor. Przewody podwiesić na zawiesiach do 
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sufitu pomieszczenia. Istniejący otwór czerpni powietrza uszczelnić deklem dopasowanym do kanałów 

wentylacyjnych, wykonanym wg obmiaru na budowie. Całość wg rysunków projektu i zestawienia materiałów. 

Układ spalinowy 

System spalinowy wykonać ze stali o symbolu 1.4404 (L50), grubości ścianki 0, 6 mm i grubości 

izolacji nie mniej niż 25mm produkcji firmy Jeremias. 

Z kotłów wyprowadzone zostaną niezależne układy spalinowe. Czopuchy o śr. 200mm z rur 

kielichowych z uszczelkami do spalin mokrych, dwuścienny, ocieplony. Czopuchy za wyjściem z kotłów 

weprzeć na systemowych stopach, a na dalszym odcinku podwiesić na zawiesiach do sufitu pomieszczenia. 

W trzonie kominowym poprowadzić pionowy przewód spalinowy z rur kielichowych z uszczelkami do 

spalin mokrych, jednościenny, o tej samej średnicy, co czopuch. Przewód wyprowadzić nad czapkę komina i 

zakończyć króćcem dylatacyjnym z kołnierzem zamocowanym na przewodzie spalinowym tak, by uzyskać 

szczelinę służącą do przewietrzania trzonu kominowego. Sam trzon kominowy przykryć płytą z blachy 

zabezpieczonej antykorozyjnie, wykonaną wg obmiaru na budowie. Przewody pionowe w trzonie ustawić na 

konsolach mocowanych do wewn. ściany trzonu i usztywnić przy użyciu stabilizatorów („pająków”) mocowany 

co drugi odcinek rury. 

Wyloty przewodów spalinowych podłączyć do instalacji odgromowej obiektu. 

Całość wg rysunków projektu i zestawienia materiałów. Montaż przewodów skoordynować z ustawieniem 

kotłów w pomieszczeniu kotłowni.  

Wyniki doboru układu spalinowo – powietrznego dla ciśnienia dyspozycyjnego kotła w wysokości 

70 Pa – w załączniku nr 4.  

2.2.10. Wentylacja kotłowni 

Wentylacja nawiewna 

W związku z zastosowaniem kotłów z zamkniętą komorą spalania należy zdemontować istniejący 

nawiew ZET o przekroju 60x60 cm (jego czerpnię wykorzystać do montażu układu ssącego palników 

kotłowych).  

Jako wentylacja nawiewna dla pomieszczenia z urządzeniami gazowymi służyć będzie istniejący kanał 

nawiewny ZET o przekroju 14x14 cm w ścianie obiektu. Kanał udrożnić i wymienić kratki wentylacyjne. 

Wentylacja wywiewna 

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotłowni – istniejąca, w postaci 2 szt. kanałów o przekroju 

14 x 27 cm z kratkami wentylacyjnymi, wyprowadzone nad dach budynku.  

Wlot do kanału nr 1 należy opuścić względem istniejącej lokalizacji tak, by nie był przesłonięty przez 

podejście kanalizacyjne. 

Z wlotu nr 2 należy usunąć nieprawidłowo zainstalowaną (uniemożliwia odprowadzenie gazów spod 

sufitu) osłonę akustyczną. W przypadku nadmiernego hałasu propagowanego tą drogą - osłonę założyć 

ponownie tak, by jej górna krawędź znalazła się min 10 cm od powierzchni stropu. 

Na obu wylotach wymienić kratki wentylacyjne na nowe. 

Wentylacja mechaniczna awaryjna  

Przewidziano montaż wentylatora w wersji dostosowanej do pracy w strefach zagrożenia wybuchem 

typu HDB/4-400, wraz z żaluzją po stronie zewnętrznej typu PER-400 EX, firmy Venture Industries. Wentylator 

umieścić we wskazanym na rzucie (rys. nr 2) otworze okiennym, po wymianie ramy okna na mniejsze. 

Sterowanie wg projektu instalacji elektrycznej poprzez istniejącą centralkę systemu bezpieczeństwa 

gazowego Gazex MD-2Z - po wykryciu stężenia gazu w pomieszczeniu w wysokości 10%. Ponadto będzie 

istniała możliwość uruchomienia wentylacji awaryjnej ręcznie - włącznikami umieszczonymi przy wejściu do 

pomieszczenia – po stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej drzwi wejściowych. 
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 Nawiew dla wentylacji awaryjnej przez istniejące kanały wentylacji wywiewnej oraz nawiew ZET. 

Obliczenia wentylacji awaryjnej w rozdziale 5.3.1. . 

2.2.11. Próby i odbiory 

 Wykonaną instalację kotłowni. należy poddać badaniu szczelności na zimno z odłączonym naczyniem 

przeponowym i kotłem na ciśnienie 0.5 MPa oraz badaniu szczelności i działania w stanie gorącym, zgodnie z 

WTWiORBM t.II roz.9,10. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i 

Olejowe. 

Przed odbiorem końcowym, należy uzyskać pozytywną opinię osoby uprawnionej dla instalacji odprowadzania 

spalin i wentylacji.. 

Odbioru robót dokonać zgodnie z WTWiORBM t.II roz.9,11 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe. 

Kotłownia podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2.3. Instalacja gazowa 

Stwierdzono zadowalający stan instalacji gazowej.  

Instalacja pozostaje zatem bez zmian. Wymienić połączenia z kotłami, dopasowując je do nowego palnika 

gazowego. 

Instalację ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie, analogicznie do rur technologii kotłowni. 

UWAGA: Jakiekolwiek prace na instalacji gazowej należy traktować jako GAZONIEBEZPIECZNE. Przed 

rozpoczęciem prac instalację zamknąć kurkami gazowymi w stacji gazowej i kurkiem na elewacji budynku, 

gruntownie przedmuchać sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym. Prace rozpocząć po zbadaniu 

czujnikiem gazu braku występowania niebezpiecznego stężenia gazu w instalacji. 

2.4. System bezpieczeństwa gazowego kotłowni 

W pomieszczeniu funkcjonuje obecnie sprawny system bezpieczeństwa gazowego kotłowni firmy Gazex, 

złożony z 2 szt. czujników DEX, centralki MD-2Z, zaworu wykonawczego oraz sygnalizatora akustyczno-

świetlnego. 

W trakcie remontu kotłowni należy: 

 zdemontować czujniki z obecnej konstrukcji wygłuszającej strop pomieszczenia i ponownie 

zamontować ja na nowo wykonanej izolacji termiczno – akustycznej stropu 

 przekalibrować czujniki gazu do progu stężenia 10% zawartości gazu w powietrzu 

 podłączyć do centralki alarmowej przygotowane (wg PT branży elektrycznej) sterowanie 

wentylatorem przeciwwybuchowym tak, jego uruchomienie i wyłączenie następowało przy progu 

10 % zawartości gazu w powietrzu 

 sprawdzić poprawną pracę systemu po zakończeniu prac  

Ostatnie trzy punkty przy udziale serwisu Gazex. 

2.5. Sieć cieplna i instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni 

Należy odciąć (w miejscach wskazanych na rzucie i przekrojach) i zdemontować całość sieci cieplnej w 

pomieszczeniu kotłowni, a końcówki połączyć z projektowaną instalacją technologii kotłowni. Przewody 

wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem średnich – jak dla technologii kotłowni. 

Istniejącą instalację c.o. budynku przechodzącą przez pomieszczenie kotłowni pozostawić bez zmian. 

Należy jedynie przenieść wskazane podejście pionu c.o., kolidujące z czopuchami kotłów. Ponadto należy 

uzupełnić izolację przewodów po wykonanych pracach związanych z przeniesieniem podejścia pionu  i 

wymianą izolacji stropu. 
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Nowe odcinki sieci cieplnej i wymienione lub naruszone fragmenty izolacji instalacji c.o. w pomieszczeniu 

zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować analogicznie do przewodów technologii kotłowni. 

2.6. Pozostałe elementy instalacyjne kotłowni 

2.6.1. Instalacja odprowadzania kondensatu z kotła 

Spust kondensatu z kotłów poprzez urządzenia neutralizujące odprowadzić wykonanym z rur PCV 

klejonego śr. 32mm kolektorem zbiorczym do wpustu podłogowego K1. Kolektor poprowadzić po cokole 

fundamentu kotła, a odcinek od fundamentu do wpustu wkuć w posadzkę. Wpust K1 wymienić na nowy 

dn 100 z dodatkowym podejściem dn 50 mm do podłączenia kolektora kondensatu. 

2.6.2. Wymiana instalacji wodociągowej 

Należy wymienić istniejącą instalację wodociągową od miejsca jej włączenia w przyłącze w pomieszczeniu 

kotłowni. 

Nowa instalacja z rur PP śr. 25 i 20mm zasilać będzie zawór czerpalny nad zlewem, i stację uzdatniania 

wody. 

Całość wg schematu na rys nr 1 i pozostałych rysunków Projektu. 

Roboty wykonać zgodnie z wymogami: 

 „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych”.. 

2.6.3. Remont instalacji kanalizacyjnej 

W pomieszczeniu funkcjonuje studzienka zbiorcza (schładzająca) z pompą zatopioną. Proponuje się jej 

wymianę, łącznie z stalowym przewodem tłocznym na przewód PP. 

W studni zamontować pompę zatopioną Grundfos Unilift CC-5 A1, z włącznikiem pływakowym i 

dodatkową centralką sygnalizacyjną awarii pompy (podtopienia pomieszczenia).  

Do studzienki doprowadzić: 

 przepust dla przewodu elektrycznego pompy ściekową przewodem Φ 50 PCW. 

 przewód tłoczny pod posadzką i po ścianie z rur PP Φ 40 mm i dwuzłączką przy pompie z 

odprowadzeniem do pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu.  

Dodatkowo wymienić podejście komory gospodarczej na rurę Φ 50 PCW. 

Pozostałe poziomy kanalizacyjne przeczyścić. 

Wpust K1 wymienić na nowy z podejściem dn 50 do kolektora kondensatu wg p.2.6.3. . 

Wymienić istniejący zlew na nową komorę gospodarczą. 

  Prace wykonać zgodnie z postępem robót adaptacyjnych budowlanych. 

2.6.4. Przepusty instalacyjne 

Wszystkie przejścia istniejących instalacji przez ściany, strop i posadzkę pomieszczenia należy wyposażyć 

w odpowiednie przepusty instalacyjne. 

Przepusty przez posadzkę i zewnętrzne ściany poniżej poziomu gruntu należy wyposażyć w przejścia 

gazoszczelne. Proponuje się zastosowanie systemu FiloForm MDII. 

Przepusty przez ściany ognioodporne w klasie EI 120 wykonać przy użyciu masy PROMASTOP®-E 

(Coating) 

Przepusty przez stropy gazoszczelne oraz ognioodporne w klasie EI 120 wykonać w układzie 

połączonym przy użyciu zastosowanie systemu FiloForm MDII oraz masy PROMASTOP®-E (Coating). 
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3. WYMOGI PRZECIWPOŻAROWE DLA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 
Pomieszczenie kotłowni gazowej nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem (w warunkach 

awaryjnych mogą pojawić się strefa zagrożenia wybuchem w miejscu połączeń instalacji urządzeń gazowych, 

określoną wg zapisów normy PN-EN, 1127 jako strefa 2). Z powodu istniejącej  lokalizacji kotłowni w piwnicy 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należy spełnić następujące wymogi podnoszące bezpieczeństwo jej 

eksploatacji, a mianowicie:  

a) System bezpieczeństwa gazowego kotłowni uruchamiający się przy 10% dgw. 

b) System bezpieczeństwa gazowego kotłowni wyposażony w sygnalizator optyczno-akustyczny. 

c) Wentylacja awaryjna mechaniczna z wentylatorem o klasie Ex, uruchomiana przez system 

bezpieczeństwa gazowego kotłowni 

d) Podstropowe punkty świetlne posiadające klasę Ex 

e) Oświetlenie awaryjne kotłowni 15Lx. 

f) Wydzielenie kotłowni: ściany REI 120; strop REI120 - gazoszczelny. 

g) Powierzchnia okien pomieszczenia wielkości min. 1/15 pow. posadzki 

h) Kubatura kotłowni musi odpowiadać podanym w przepisach 

W.w. zagadnienia zostały uwzględnione w sposób następujący: 

Ad a) Przewidziano podniesienie czułości istniejącego systemu bezpieczeństwa gazowego kotłowni 

wg p. 2.4. . 

Ad b) Obecny system systemu bezpieczeństwa gazowego kotłowni posiada sprawnie działający 

sygnalizator  optyczno – akustyczny umiejscowiony na frontowej elewacji budynku.  

Ad c) Przewidziano montaż awaryjnego wentylatora w wykonaniu umożliwiającym pracę w strefach 

zagrożonych wybuchem wg p. 4.3.1. . 

Ad c) oraz b) – uwzględniono w projekcie branży elektrycznej 

Ad f)  Kotłownia posiada obecnie ściany murowane z o gr. minimum 25 cm zapewniające odporność 

ogniową EI 120. Strop gęstożebrowy DMS pomieszczenia obecnie jest zaizolowany akustycznie nieznaną 

grubością warstwy izolacyjnej styropianu lub wełny mineralnej na konstrukcji z blachy trapezowej i 

kształtowników stalowych. Izolacja nie posiada jakiejkolwiek atestacji w zakresie odporności ogniowej. Po jej 

zdemontowaniu strop zostanie zaizolowany od dołu klejoną warstwą wełny mineralnej Stroprock G grubości 

15cm, co zapewni z marginesem bezpieczeństwa wymaganą odporność ogniową REI 120 (na podstawie 

analogii z badanym stropem żelbetowym gr. 12cm; przy izolacji 5cm uzyskał klasę REI 240). Strop 

pomieszczenia zostanie pokryty farbą epoksydową q celu uzyskania gazoszczelności 

Przejścia instalacji przez strop zostaną uzupełnione przez przepusty gazoszczelne. 

Przewód spalinowy jest wyprowadzony nad dach budynku w dawnym trzonie kominowym kotłowni 

węglowej wykonanym z cegły pełnej o gr. min. 25 cm spełniającym wymóg odporności ogniowej REI 120. 

Ad g) Powierzchnia okien spełnia warunek minimum 1/15 pow. posadzki. Obliczenia sprawdzające w 

rozdziale 4.4. . 

Ad h) Kubatura kotłowni spełnia wymogi Rozporządzenia Obliczenia sprawdzające w rozdziale 4.4. . 

Ponadto uwzględniono uzupełnienie wszystkich przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane 

pomieszczenia kotłowni o odpowiednie przepusty gazoszczelne lub/i o klasie odp. ogniowej EI120 wg p. 2.6.6.  

 

 

 

 

 

Projektował: 

 

 

 

mgr inż. Roman Furmaniak 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Paweł Grzegorczyk 
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4. OBLICZENIA I DOBORY URZĄDZEŃ 

4.1. Dane wyjściowe do obliczeń hydraulicznych 

4.1.1. Parametry instalacji c.o. budynku mieszkalnego 

Projektowe obciążenie cieplne:      40’000 W 

Projektowane parametry instalacji c.o. :      80/60 
0
C 

Ciśnienie statyczne:        15 m sł. w. 

Pojemność istniejącego zładu c.o.:     940 dm
3
  

Opory hydrauliczne instalacji:      35’000 Pa. 

4.1.2.  Parametry instalacji c.o. budynku handlowego 

Projektowe obciążenie cieplne:      15’000 W 

Projektowane parametry instalacji c.o. :      80/60 
0
C 

Ciśnienie statyczne:        3 m sł. w. 

Pojemność istniejącego zładu c.o.:     400 dm
3
  

Opory hydrauliczne instalacji:      25’000 Pa. 

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy użyciu programu Audytor SET.  

4.2. Wyniki obliczeń hydraulicznych w postaci graficznej 

 



 20

 

Komplet obliczeń w postaci pliku programu Audytor SET archiwum projektanta. 
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4.3. Obliczenia awaryjnej wentylacji wywiewnej 

Przyjęto wymóg uzyskania stężenia gazu w pomieszczeniu poniżej 10% w przypadku rozszczelnienia 

instalacji gazowej. 

4.3.1. Wyznaczenie wydajności wentylacji awaryjnej 

Jako krytyczny wypływ gazu przyjęto rozszczelnianie rury / armatury dn 50 na połączeniu z kotłem. 

Maksymalny przepływ gazu w rurze dn 50 mm wynosi 40 m
3
/h. 

Maksymalne stężenie gazu wynosi 10% 

Zatem minimalne natężenie wentylacji awaryjnej wynosi Qmin = 40m
3
/h / 10% = 400 m

3
/h 

Do doboru urządzeń i sprawdzenia wydajności kanałów nawiewnych przyjęto Qwent = 1114 m
3
/h, co daje 10 

wymian powietrza na godzinę. 

Dobrano wentylator osiowy ścienny wykonaniu do użytku w strefie zagrożenia wybuchem firmy Venturie 

Industries typ HDB/4-400 z żaluzją zewnętrzną PER-500 EX. 

Dobór i dane urządzeń w załączniku nr 6. 

4.3.2. Obliczenia sprawdzające wentylacji nawiewnej 

Jako otwory nawiewne przyjęto istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej nr 1 i 2 oraz 

kanał wentylacji nawiewnej ZET, funkcjonujące w pomieszczeniu kotłowni. 

Dla przepływu Q = 350 m
3
/h dla kanału nr 1 i 2 o wysokości 15mb straty ciśnienia wynoszą 20 Pa: 

 

Różnica ciśnienia grawitacyjnego w kanale przy temp. zewn. -20 
0
C  wynosi 28,65Pa 

Razem:           48,65 Pa 

Pozostałą ilość powierza w ilości 414 m
3
/h dostarczy kanał ZET o długości 2 mb 
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Dobrany wentylator posiada ciśnienie statyczne w wysokości 165 Pa, zatem dysponuje rezerwą min.115Pa na 

pokonanie oporów zewnętrznych. 

4.4. Sprawdzenie wymogu dotyczącego kubatury i powierzchni okien kotłowni  

Sprawdzenie kubatury kotłowni  

Sprawdzenie kubatury kotłowni dla kotłów z zamkniętą komorą spalania: 

Vmin = 6,5  m
3
  dla jednego kotła, dla 2 szt. kotłów Vmin = 13,0  m

3
   

Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi:. 

Vrzeczyw. =  114,1 m
3 

Zatem: 

Vmin < Vrzeczyw. 

warunek jest spełniony; kubatura pomieszczenia kotłowni spełnia wymogi. 

 

Sprawdzenie powierzchni okien kotłowni  

    Fmin okien  ≥ Fkotłowni  / 15 [m
2
] 

gdzie:  

Fmin okien  - minimalna powierzchnia okien kotłowni gazowej wg normy [m2]  

Fkotłowni  - powierzchnia kotłowni = 36,57 m
2
  

    Fmin okien  = 36,57 / 15 = 2,44 m
2
 

 

Okna w pomieszczeniu kotłowni posiadają wymiary:  

2 okna             1,49 x 1,15 

1 okno              1,19 x 0,9 

1 okno (nowe)                  0,7 x 0.9  

  łączna pow. wynosi  Fokien = 5,13 m
2
 

     

Zatem: 

    Fmin okien ≥ F okien 

warunek jest spełniony. 

 

Powyższe obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02431 „Kotłownie wbudowane na paliwa 

gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1”. 
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4.5. Obliczenia naczynia wzbiorczego dla sieci cielnej wraz z instalacjami 

podłączonych budynków 
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 Obliczenia naczynia wzbiorczego dla kotła 
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4.6. Obliczenia zaworu bezpieczeństwa kotła 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1  Dane techniczne kotła 

  



 36
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 Załącznik 2 Dane techniczne zaworu bezpieczeństwa dla kotła 
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Załącznik 3  Dane techniczne naczyń wzbiorczych 
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Załącznik 4 Obliczenia układu spalinowo – powietrznego kotła 
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Załącznik 5 Schemat automatyki instalacji kotłowej  

 

 

 



 43

Załącznik 6 Dobór i dane techniczne wentylatora wentylacji awaryjnej 

 

 

 

 

 



 44

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Lp. NAZWA URZĄDZENIA Nr kat./typ Jedn. Ilość
1 2 3 5 6

V1
Kocioł wiodący w instalacji wielokotłowej z z regulatorem pogodowym Vitotronic 
300 typ CM1I z zasysaniem powietrza z zewnątrz 34-170kW 

 CM2C016 kpl 1

V2
Kocioł nadążny w instalacji wielokotłowej z z regulatorem Vitotronic 100 typ 
CC1I z zasysaniem powietrza z zewnątrz 34-170kW - 

 CM2C004 kpl 1

V.3
Króciec grupy bezpieczeństwa DN50/PN6 z:
- 1 przyłącze R1 ¼
- 1 przyłącze G ½

7 590 363 kpl 2

V4
Wspornik armatury z manometrem (3 przyłącza) do montażu ogranicznika 
ciśnienia maksymalnego z dodatkowym przyłączem dla kolejnych 
zabezpieczających ograniczników ciśnienia.

7 373 086 kpl 2

V5 Ogranicznik ciśnienia minimalnego 7 438 030 kpl 2
V6 Ogranicznik ciśnienia maksymalnego 0 do 6 bar (0 do 0,6 MPa) 7 438 025 kpl 2

V7

Zestaw wyposażenia do naczynia rozprężnego z:
- Zabezpieczający ogranicznik temperatury (z ważnym oznaczeniem 
podzespołu).
- Tuleja zanurzeniowa G ½ × 150 mm długości.
- Zabezpieczający ogranicznik ciśnienia (ogranicznik ciśnienia maksymalnego,
nadciśnien

Z009429 kpl 2

V8 Sterowany pogodowo regulator obiegów grzewczych do montażu ściennego Z009462 kpl 1

V9
Zestaw uzupełniający dla obiegu grzewczego z mieszaczem (silnik mieszacza i 
czujnik temperatury wody na zasilaniu

7 441 998 kpl 3

V10 Mieszacz 3-drogowy do wspawania  DN 25 7 002 777 kpl 3

V11

Przepustnica z napędem silnikowym DN 65 zestaw:
- przepustnica DN 65 PN 6.
- zestaw montażowy.
- silnik, gotowy do podłączenia

ZK03213 kpl 2

V12
Urządzenie neutralizujące do kotłów kondensacyjnych o mocy 50 do 500 kW
+ granulat neutralizacyjny 8 kg

7 441 823 kpl 2

 

P1 pompa obiegu nr 1, 2 i 3 c.o. typ MAGNA3 25-100 97 924 247 szt. 2

P2 pompa obiegu nr 1, 2 i 3 c.o. typ MAGNA3 25-120 97 924 248 szt. 1

Z1
Separator osadów i zanieczyszczeń Exdirt dn 80mm (88,9mm) z końcówkami do 
wspawania, 110 °C, 10 bar

8 252 120 szt. 1

Z1.2
 wkład magnetyczny przeznaczony do separatorów osadów i zanieczyszczeń 
110 °C/10 bar (D 80-100 (88.9-114.3)

9 258 350 szt. 1

R1
Servitec typ S 
- urządzenie do odgazowania wody obiegowej

8 832 000 szt. 1

R2
zestaw przyłączeniowy Fillset  Kontakt do napełniania instalacji c.o. z sieci 
wodociągowej z zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym BA i  
wodomierzem kontaktowym

6 811 205 szt. 1

R3 naczynie przeponowe c.o. Reflex N 800 o poj. nomin. 800dm3 8 218 500 szt. 2
R4 naczynie przeponowe c.o. Reflex N  80  o poj. nomin. 80dm3 8 001 213 szt. 2
R5 reflex SU złącze samoodcinające dla naczyń wzbiorczych 1" 7 613 100 szt. 4
 

A1 Zabezpieczenie stanu wody SYR typ 933  SYR typ 933.1 szt. 2

A2
membranowy zawór bezpieczeństwa, średnicy G  1' typu 1915 o ciśnieniu 
zadziałania 3,0 bar 

 SYR typ 1915 1' 
3,0bar 1915.25.151

szt. 2

A3 zawór kulowy, kołnierzowy PN16 tmax=150°C fig.565 DN 65 szt. 4

A4 zawór kulowy, kołnierzowy PN16 tmax=150°C fig.565 DN 80 szt. 4

A5 filtr siatkowy, kołnierzowy PN16 tmax=150°C fig.821 DN 80 szt. 1

A6 złączka amortyzująca, kołnierzowa PN16 tmax=100°C fig.9222 DN 25 szt. 6

A7 zawór kulowy, gwintowany PN16 tmax=120°C DN 50 szt. 14

A8 zawór kulowy, gwintowany PN16 tmax=120°C DN 40 szt. 4

A9 zawór kulowy, gwintowany PN16  tmax=120°C DN 25 szt. 2

A10 zawór kulowy, gwintowany PN16 DN 20 szt. 7

A11 zawór zwrotny ze sprężyną i  metalowym trzpieniem PN16 DN 50 szt. 3

KOCIOŁ I AUTOMATYKA

POMPY , WYMIENNIKI, ZBIORNIKI i NACZYNIA PRZEPONOWE

ARMATURA 
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A12 zawór zwrotny ze sprężyną i  metalowym trzpieniem PN16 DN 20 szt. 1

A13 filtr siatkowy, gwintowany PN16 DN 50 szt. 3

A14 złączka amortyzująca, gwintowana PN16 tmax=100°C fig.9223 DN 25 szt. 6

A15a Ciepłomierz Kamstrup, typ MULTICAL 603 A typ 603 szt. 1

A15b
Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54HCJ 
Dn 65 

65-5- CLCG -XXX szt. 1

A15c Czujnik temperatury L=10m z tuleją 1/2' 6557-424 kpl 1

A16 wodomierz JS-1,0 do wody zimnej szt. 1

A17 magnetyzer kołnierzowy MI-2 dn 80 DN 80 szt. 1

A18 reduktor ciśnienia wody 
SYR 315.2 

DN 20
szt. 1

PI w.
manometr do instalacji wodnych G1/2, wskazania 0-6 bar ze wskazówką 
pomocniczą , średnica min. 80mm,  klasa dokładności 1,6

szt. 3

PI c.o.
manometr do instalacji grzewczych G1/4 poziomy, wskazania 0÷4 bar ze 
wskazówką pomocniczą, zielonym zakresie ciśnień i czerwonym znakiem dla 
3,0 bar , średnica min. 80mm,  klasa dokładności 1,6

szt. 13

TI
termometr bimetaliczny, króciec tylni ,o zakresie pomiarowym do 100 st. C, 
średnica min. 80mm, klasa dokładności 1,6

szt. 10

ZO szybki odpowietrznik automatyczny 1/2" 1088304 szt. 6

ZC zawór czerpalny ze złączką do węża Dn15 szt. 4

SP kurek spustowy z zaślepką i ze złączką do węża Dn15 szt. 14

 

U1 Uzdatnianie wody kotłowej Aquaset 500-N 7 511 786 szt. 1

U1.1 Sól regeneracyjna w tabletkach opakowanie 25 kg 7 419 725 szt. 2

U2 Filtr mechaniczny I25-50 z wkładem
7511789

szt. 1

U3 pompka ręczna (do dozowania preparatu korekcji pH)  ze zbiornikiem 9l 16 771 szt. 1

 

K1 zlew - komora gospodarcza szt. 1

P3 Pompa zatapialna UNILIFT CC 5 A1 96 280 966 szt. 1

P3.1 dwuzłączka dn 40  z uszczelką szt. 1

P3.2 Łącznik pływakowy typu SAS dla LC A1 00ID7805 szt. 1

P3.3 Sterownik alarmowy LC A1 do kontroli poziomu ścieków 91 07 12 87 szt. 1

P3.4 Klapa zwrotna Dn 32 szt. 1

K2 Wpust piwniczny Universale Dn 100 z pokrywą czarną 27 611 szt. 1

 

S0 Element przyłączeniowy kotła Viessmann z 200/200 7 196 047 szt. 2

S1 Rura dł. 1000 mm 205-DWETN13200 szt. 9

S2 Rura dł. 500 mm 205-DWETN14200 szt. 3

S3 Rura dł. 250 mm 205-DWETN15200 szt. 3

S4 Kolano 87° z rewizją /nadciśnienie
205-

DWETN1520200
szt. 2

S5 Kolano 45° 205-DWETN18200 szt. 2

S6 Przejście EW/DW 205-DWETN37200 szt. 2

S7 Kolano 87°
205-DWETN-

AL64200
szt. 2

S8 Wspornik komina typ II DW392 szt. 2

S9 Ramię wspornika dw20 30x30 o długości 500mm DW85 szt. 2

S10 Wspornik odl. od ściany powyżej 360mm do montażu DWETN20P200 szt. 2

UZDATNIANIE WODY

ELEMENTY KANALIZACJI

SYSTEM SPALINOWY
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S11 Opaska mocująca do stropu-montaż na pręcie DWECO61200 szt. 4

S12 Rozeta do rur Dn 200 DW ECO DWECO31200 szt. 2

S13 Rura dł. 1000mm Ø200mm TN0602200 szt. 32

S14 Rura dł. 500mm Ø200mm TN0603200 szt. 4

S15 Kolano 87° Ø200mm z podporą ALBI-TN06E200 szt. 2

S16 Króciec dylatacyjny Ø200mm z kołnierzem TN0625200 szt. 2

S17 Obejma montażowa wym zew 120 cm Fu40 szt. 2

S18 Opaska zaciskowa FU45200 szt. 42

S19 Rura dł. 1000mm Ø200mm z uchwytami montażowymi TN0605200 szt. 2

S20 Stabilizator do rur Dn 200 - rozpiętość 84 cm nietypowy szt. 12

S21 Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml ALBI-PASTA30 szt. 3

S22 Uszczelka EPDM (wewnętrzna do 120˚C) ALBI367200 szt. 66

 

W1 Wentylator przeciwwybuchowy HDB/4-400
(czas oczekiwania 10 tyg.)

42 026 035 szt. 1

W1.1
Żaluzja wywiewna aluminiowa  PER-500 EX
(czas oczekiwania 8 tyg.)

40 523 160 szt. 1

W2 Kolano okrągłe preizolowane BSLI-90 IZOL system SPIRO śr. 150mm / 90st BSLI -25-150-90 szt. 2

W3 Kolano okrągłe preizolowane BSLI-30 IZOL system SPIRO śr. 150mm / 30st BSLI -25-150-30 szt. 2

W4 Redukcja okrągła preizolowana RSCLLI  IZOL system SPIRO śr. 200/150mm RSCLL--25-200-150 szt. 2

W5 Kanał okrągły preizolowany SPRI  IZOL system SPIRO śr. 200mm SPRI-25-200 m 16

W6 Kolano okrągłe preizolowane BSLI-90 IZOL system SPIRO śr. 200mm / 90st BSLI -25-200-90 szt. 2

W7 Kolano okrągłe preizolowane BSLI-45 IZOL system SPIRO śr. 200mm / 45st BSLI -25-200-45 szt. 4

W8 Czerpnia/wyrzutnia ścienna - króciec kwasoodporny z siatką  śr. 200 mm USAB-200 szt. 2

W9 Złączki mufowe IZOL system SPIRO śr. 200mm MSFI - 25 - 200 szt. 14

W10 Złączki mufowe IZOL system SPIRO śr. 150mm MSFI - 25 - 150 szt. 4

 

H1 gaśnica minimum 2kg  z indeksem C  szt. 1

H2 koc gaśniczy TS202  szt. 1

ELEMENTY WENTYLACJI

SPRZĘT P.POŻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

7. RYSUNKI 

Rysunek 1 Rzut kotłowni skala 1:25 
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Rysunek 2 Rzut i przekrój kotłowni z dyspozycją budowlaną skala 1:50 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

DLA REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ  

 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

                          ul. Piłsudskiego 10/2 

                     05-4200 Józefów - Michalin 

                        dz. nr 139 obręb 20 Józefów 

 

INWESTOR: 

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Andriollego 54 

05-400 Otwock 

 

 

     Autor  BIOZ: 

 

  mgr inż. Roman Furmaniak 

upr. GP.7342/75/80/91 

specjalność: Sieci i instalacje sanitarne  …………………………………………. 
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ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul Piłsudskiego 10/2 w Józefowie. 
 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
Na placu budowy istnieją następujące obiekty budowlane: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

1 .   K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T  
1.1. Zagospodarowanie placu budowy 
1.2. Roboty demontażowe 
1.3. Roboty budowlano-montażowe 

2 .  P R Z E W I D Y W A N E  Z A G R O Ż E N I A  
Podczas wykonywania prac związanych z wykonaniem instalacji centralnej ciepłej wody w rozpatrywanym budynku, nie 
występują roboty budowlane, które powodować mogą zagrożenia wymienione § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).  
Ponadto zwraca się uwagę na możliwość 
- urazu oczu np. przy przebijaniu otworów, 
- urazu ciała lub oczu np. wycinaniu i cięciu rur. 
- skaleczenia ostrymi krawędziami przewodów (zwłaszcza przy demontażu istniejącej instalacji gazowej i kotłów c.w.) 
- porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. 
- zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki) 
- zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazoniebezpiecznych 
-  

W trakcie demontażu istniejącej instalacji, wycinaniu rur należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić istniejących w budynku 
instalacji, w szczególności dotyczy to instalacji gazowej i elektrycznej. 
 
3 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T .  

I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 
wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

4 . Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  
W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
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6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 

pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i 

substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
1 . 1 .  R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a ż o w e  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, 
bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

1 . 2 .  M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 
organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw 
bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz 
trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

Opracował: 
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