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1.Nazwa i adres obiektu:    Szkoła Podstawowa w Graczach przy ul. Niemodlińska 21 
                          gmina Niemodlin   
2.Inwestor: Szkoła Podstawowa w Graczach przy ul. Niemodlińska 21 
3.Zleceniodawca: j.w. 
4.Projektant:   tech.Zygmunt Bińczyk 
5.Zakres robót: Przebudowa kotłowni z węglowej na olejową o mocy 330 kW 

dla potrzeb co i cwu  
 
6.Opis zagrożeń: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robót objętym niniejszym projektem z 
robót wymienionych w  §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wykonawca będzie miał z jednym ich rodzajem wymienionym w pkcie 1.b,f.  
    Prace te dotyczą montażu wkładki kominowej w kominie istniejącym, wolnostojącym na 
zewnątrz budynku. Ponieważ montaż wkładki kominowej jest czynnością nieskomplikowaną 
technologicznie i wymaga podstawowych umiejętności technicznych i prostych narzędzi (wiertarka 
udarowa, klucz płaski, młotek), a waga elementów nie przekracza 3 kg proponuję się wynajęcie 
podwykonawcy - firmy specjalistycznej - i dokonanie montażu komina z wysięgnika koszowego.  
    Firmy dysponujące wysięgnikami zatrudniają specjalistów przeszkolonych do prac na 
wysokościach, posiadających odpowiednie badania, uprawnienia i doświadczenie, oraz własny 
dozór techniczny uprawniony do nadzorowania tych prac. 
7.Dla bezpiecznego przebiegu pozostałych prac należy: 

• stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty, certyfikaty lub aprobaty 
techniczne; 

• do prac spawalniczych rur stalowych zatrudnić wyłączanie osoby posiadające stosowne 
uprawnienia; 

• dozór winien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania 
prac na rusztowaniach  

• przeszkolić pracowników na stanowisku pracy pod kątem przepisów p.poż. dot.  
prowadzenia prac spawalniczych; 

• przeszkolić pracowników pod kątem bezpiecznego używania elektronarzędzi, narzędzi 
ręcznych oraz drabin i rusztowań; 

• poinstruować pracowników o zagrożeniach jakie stwarzają farby i rozpuszczalniki, 
stosować się przy tym do instrukcji producenta szczególnie pod względem wymogu 
odpowiedniej wentylacji; 

• poinstruować pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając nr 
telefonów przełożonych, oraz numery telefonów alarmowych odpowiednich służb (PSP, 
Pogotowie, Gazownia itp.). 

 
8.Materiały i urządzenia zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzają zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia osób wykonujących instalację warunkiem przestrzegania podstawowych 
zasad BHP i p.poż oraz osób eksploatujących ją pod warunkiem przestrzegania stosowania się do 
instrukcji obsługi producenta urządzeń i eksploatowania instalacji zgodnie z projektem. 

 
  
   Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” (Dz.U. 106 poz. 1126) art 20 ust. 1b dotyczącym 
obowiązku sporządzania planu bioz lub informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
z art.21 ust 1a, poz.2  dotyczącym warunków,  których spełnienie powoduje powstanie takiego 
obowiązku informujemy, że uwzględniając specyfikę obiektu oraz warunków prowadzonych robót 
planuje się, że zatrudnienie na budowie nie przekroczy 5 osób, a ilość planowanych osobodni nie 
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przekroczy 500. W związku z tym nie występuje obowiązek sporządzania planu bioz przez 
kierownika robót wykonywanych wg niniejszego projektu. 
 
 
1.OPIS TECHNICZNY 
 
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Inwentaryzacja techniczna budynku branży architektoniczno - konstrukcyjnej 
• Inwentaryzacja własna obiektu i instalacji 
• Materiały do projektowania firmy Viessmann i innych firm , których produkty umieszczono w 

projekcie;   
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i Olejowe” 
     wydane przez Polską korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i     
     Klimatyzacji Wa-wa 1995 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Normy i przepisy aktualne w dniu sporządzania dokumentacji. 
 
 
1.2.ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Projekt obejmuje: 
• rozwiązania technologiczne kotłowni, w tym wytwarzanie cwu 
• projekt wewnętrznej instalacji paliwowej do kotłowni  
• dyspozycję budowlaną zwierającą propozycje przystosowania pomieszczeń dla  potrzeb 

kotłowni, oraz dyspozycje dla branży elektrycznej 
• projekt przyłączenia kotłowni do instalacji grzewczych technologicznych w salach 

gimnastycznych i kuchni 
 
   W niniejszym projekcie dobrano urządzenia sterujące umożliwiające automatyczną pracę 
urządzeń. Urządzenia technologiczne kotłowni dobrano w oparciu o oferty firm działających na 
rynku lokalnym. 
 
1.3.OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 
1.3.1.Urządzenia kotłowni wodnej 
 
   Po analizie warunków lokalnych i po rozmowach z inwestorem ustalono, że dla celów 
centralnego ogrzewania istniejącego budynku szkolnego i sal gimnastycznych i kuchni oraz 
produkcji ciepłej wody użytkowej zaprojektowana zostanie kotłownia wodna o parametrach 
80/60oC z kotłami olejowymi z palnikami wentylatorowymi. Paliwem będzie olej opałowy lekki. 
Przyjęto, że dla potrzeb instalacji będą to kotły z regulacją pogodową firmy Viessmann lub 
równoważne o takich samych parametrach technicznych. 
Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej pozostawia się podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą 
istniejący typu PW6. 
 
Projektowany układ technologiczny zakłada wyposażenie kotłowni w: 
- regulator pracy kotła typu pogodowego z funkcją regulacji trzech obiegów grzewczych z 
mieszaczami, dwóch obiegów grzewczych bez mieszacza i regulacji   podgrzewu cwu 

- trzy niezależne obiegi grzewcze z mieszaczami i pompami;           
- zawory odcinające kocioł oraz umożliwiające wymianę pomp oraz zawory zwrotne; 
- odpowiednie czujniki temperatury oraz przyrządy pomiarowe do pomiaru temperatury i  
ciśnienia; 
- zabezpieczenie przed niskim stanem wody; 
- zawory bezpieczeństwa kotła i podgrzewacza 
- zamknięte, przeponowe naczynie wzbiorcze. 

 
Zabezpieczenie kotła i instalacji c.o. zaprojektowano zgodnie z PN-92/B-02414. 
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Do napełniania kotła i uzupełniania wody w obiegach można używać wody spełniającej wymagania 
PN i producenta kotłów. Woda surowa nie spełnia tych warunków w szczególności ze względu na  
twardość ogólną. Przewidziano napełnianie i uzupełnianie zładu ze stacji zmiękczającej. Również 
woda przeznaczona do podgrzewania w podgrzewaczach pojemnościowych będzie zmiękczana 
dla ochrony wężownic przed osadzeniem tzw. kamienia kotłowego. 
Do uzupełniania zładu wodą zmiękczoną, przewiduje się zamontowanie automatycznego zaworu 
do uzupełniania zładu  dn 20 mm. 
Instalacja zmiękczania wody nie jest tematem tego opracowania, lecz proponuje się uwzględnienie 
tego urządzenia w przedmiarze robót. 
 
UWAGA! Po napełnieniu instalacji do żądanego ci śnienia instalacj ę wodn ą odci ąć zaworem 
kulowym od instalacji CO. 

    
 
1.3.2.Instalacja co i cwu 
 
   W budynku istnieje instalacja c.o. zasilana z istniejącej kotłowni węglowej, natomiast cwu była 
uzyskiwana z istniejącego podgrzewacza pojemnościowego. Instalacja centralnego ogrzewania w 
budynku będzie wymieniana wraz z modernizacją kotłowni.  Ponieważ projektowana instalacja 
grzewcza zabezpieczona zostanie zamkniętym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa 
należy istniejące otwarte naczynie wzbiorcze zdemontować, a instalację w budynku szkolnym 
przystosować do układu zamkniętego. W tym celu należy zdemontować całość instalacji w tym 
centralne odpowietrzanie i połączenia pionów. Zdemontować należy również poziomy instalacji 
centralnego ogrzewania i zastosować nowe. 
W istniejącym systemie grzewczym nie przewidziana była instalacja technologiczna, konieczna 
według nowych przepisów dla wentylacji obu sal gimnastycznych oraz zauważono całkowity brak 
wentylacji w kuchni w tym brak instalacji nawiewu powietrza. Ze względu na to, że kuchnia jest 
opalana paliwem stałym należy przewidzieć instalację okapową o wydatku nawiewu. 
Opracowanie takie nie jest treścią niniejszego i powinno być jak najszybciej doprojektowane. 
    Zakłada się, że obecnie cwu jest produkowana w wystarczającej ilości przez podgrzewacz PW6, 
dlatego nie projektuje się nowego podgrzewacza, lecz istniejący zaopatruje w nowy układ 
ładowania podgrzewacza z pompą ładującą i czujnikami temperatury z możliwością współpracy ze 
sterownikami kotłowymi oraz działania w priorytecie c.w.u.  
 
UWAGA! Projektowane urz ądzenia kotłowni oraz regulator pozwala na termiczn ą 
dezynfekcj ę instalacji cwu w celu zapobie żenia rozwojowi bakterii Legionella. Mo żliwe jest 
zaprogramowanie  podgrzewania 1 raz w tygodniu zaso bnika i układu cyrkulacji do 
temperatury 70 0C. Wyst ępuje wówczas mo żliwo ść oparzenia si ę w punktach poboru cwu o 
czym nale ży przestrzec u żytkowników. 
Sposoby podł ączenia do cwu urz ądzeń musz ą uwzgl ędniać podwy ższoną temperatur ę (np. 
węże do pralek automatycznych lub zmywarek). W celu un ikni ęcia strat ciepła w 
podgrzewaczu nale ży go bezwzgl ędnie ociepli ć termicznie otulin ą z wełny o grubo ści 
min.50mm.  
 
1.3.3.Komin 
 
   Pomieszczenie kotłowni posiada komin murowany przylegający do budynku głównego szkoły, w 
którym znajdują się dwa kanały spalinowe i jeden szyb wentylacyjny. Dlatego też dla 
odprowadzenia spalin z kotłów przewiduje się montaż ciągu kominowego jednopłaszczowego typu 
MKS jako wkładki do istniejącego komina murowanego jak to pokazano na rysunku. Dobór 
przekroju kanałów spalinowych w części obliczeniowej opracowania. 
 
 
1.3.4.Wentylacja 
 
   Pomieszczenie kotłowni posiada wentylację wywiewną o wystarczającym przekroju w postaci 
szybu wentylacyjnych w murowanym kominie. Dlatego należy wykonać jedynie wentylację 
nawiewną kotłowni jak na rysunkach i zgodnie z podanymi wymiarami. 
 
1.3.5.Ruroci ągi i armatura kotłowni 
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   Rurociągi technologiczne instalacji co i cwu kotłowni wykonać z rur stalowych przewodowych, 
czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. W miejscach wskazanych w dokumentacji 
montować odpowietrzniki automatyczne inst. c.o., oraz termometry i manometry lub 
termomanometry oraz zawory odcinające i zwrotne. 
   Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych z połączeniami gwintowanymi, 
lub rur miedzianych twardych odpowiednich średnic łączonych lutem miękkim, lub zgrzewanych z 
polipropylenu PP z zachowaniem odpowiednich średnic wewnętrznych.   Rurociągi wody ciepłej 
wykonać z rur miedzianych twardych odpowiednich średnic łączonych lutem miękkim lub 
zgrzewanych z polipropylenu PP z zachowaniem odpowiednich średnic wewnętrznych. 
 
    Przejścia przez ściany rur należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie 
pianką PU, z tym, że przejście przez ściany stanowi ące granic ę  
wydzielonej strefy po żarowej należy wykonać w stalowej tulei ochronnej zabezpieczonej w 
następujący sposób: 

1. rur stalowych i miedzianych - uszczelnić specjalną masą ognioodporną produkcji firmy 
HILTI o symbolu CP601S.,  

2. rur z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć obejmą ognioochronną Hilti o symbolu CP 
644.  

   Armatura odcinająca - zawory kulowe, mufowe lub kołnierzowe produkcji krajowej. Zawory 
zwrotne - płytkowe do montażu między kołnierzami płaskimi lub mosiężne grzybkowe. 
    Po wykonaniu instalację co i cwu  (bez naczyń wzbiorczych) należy poddać próbie szczelności 
ciśnieniowej zgodnie z pktem 8.5.2. „Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na 
paliwa gazowe i olejowe”. Z dokonanych prób należy sporządzić protokół.  
 
1.3.6.Przył ącze do nagrzewnic sal sportowych i kuchni 
 
   Przyłączenie instalacji grzewczej technologicznej wykonać jednocześnie z instalacją c.o. i 
zakończyć na dachu do chwili zaprojektowania i wykonania instalacji wentylacyjnej. 
 
1.3.7.Izolacja termiczna 
 
   Projektuje się zaizolowanie termiczne rurociągów grzewczych, ciepłej wody i cyrkulacji w obrębie 
kotłowni i oraz w kanale.  
   Przed zaizolowaniem wszystkie rurociągi czarne należy dokładnie oczyścić z rdzy i pomalować 
dwukrotnie: farbą podkładową i farbą nawierzchniową. 
   Izolację termiczną wykonać otulinami z wełny mineralnej o grubości : 

- 20 mm dla średnic do  dn 40 
- 30 mm dla średnic dn 50 i więcej 

Alternatywnie można izolować rurociągi Thermaflexem lub podobnymi izolacjami grubości 30 mm. 
    Po wykonaniu izolacji cieplnej oznaczyć przyjętymi kolorami rodzaj rurociągu oraz kierunek 
przebiegu medium. 
 
1.4.INSTALACJA PALIWOWA 
 
1.4.1.Paliwo 
Palniki kotłów zasilane będą olejem opalowym lekkim magazynowanym w projektowanych 
zbiornikach polietylenowych usytuowanych w pomieszczeniu magazynu oleju. 
Baterię zbiornikową połączyć z palnikiem olejowym kotła dwoma przewodami rurowymi 
wykonanymi z miedzi o średnicy DN 12 mm. 
Przewody paliwowe pomiędzy magazynem paliwa a filtrem paliwowym zamontowanym przy kotle 
prowadzić pod stropem. 
Przed palnikiem kotła zamontować filtr oleju 3/8” do instalacji dwururowych prod. „Oventrop” z 
zaworem zwrotnym i zaworem odcinającym. 
 
1.4.2.Zabezpieczenie środowiska 
 
   W kotłowni zastosowano zabezpieczenie podłoża przez ułożenie nienasiąkliwej posadzki. 
 
1.4.3.Gospodarka odpadami 
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Pochodzące odpady w kotłowni pochodzą z: 
- skraplania pary wodnej na ściankach komina  - kod 200 114 
- czyszczenia kotłów      - kod 190 104. 
Ilość powstających odpadów jest zależna od przestrzegania warunków technicznych w kotłowni. 
   Skropliny z komina odprowadzane przewodem z odskraplacza należy zbierać w naczyniach 
polietylenowych i okresowo poddawać neutralizacji gdyż mają odczyn słabo kwaśny.  
   W żadnym wypadku nie nale ży odpadków z kotłowni usuwa ć na ogólnodost ępne 
wysypiska odpadów komunalnych, chyba, że będą dostarczane odr ębnym transportem z 
uprzednio wydan ą pisemn ą zgodą użytkownika wysypiska. 
 
1.5.WARUNKI OCHRONY P.POŻ. I BHP 
 
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 (Dz.U. 10/95  
poz. 46) część budynku z kotłownią winna być wykonana w klasie odporności ogniowej B. 
   Pomieszczenia kotłowni zalicza się do pomieszczeń bez zagrożenia wybuchem. Kotłownia winna 
stanowić wydzieloną strefę pożarową. 
Wymagana odporność ogniowa przegród budowlanych dla kotłowni: 

- ściany i stropy od innych pomieszczeń  - EI 60  
- drzwi  (tylko wewnętrzne)   - EI 30 

 
Przejścia przez ściany rur należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie 
pianką PU, z tym, że przejście przez ściany stanowiące granicę wydzielonej strefy pożarowej 
należy wykonać w stalowej tulei ochronnej zabezpieczonej w następujący sposób: 

- rur stalowych i miedzianych - uszczelnić specjalną masą ognioodporną produkcji firmy   
HILTI o symbolu CP601S.,  

-    rur z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć obejmą ognioochronną Hilti  
      o symbolu CP 644.  

   Wewnątrz kotłowni w miejscu dostępnym i widocznym wymagane jest ustawienie lub 
zawieszenie gaśnicy proszkowej 6 kg. 
   W pomieszczeniach należy umieścić odpowiednie instrukcje BHP i p.poż. oraz oznaczyć miejsca 
dla gaśnic i kierunki ewakuacji. 
 
1.6.WYTYCZNE BRANŻOWE 
 
1.6.1.Roboty budowlane 
 
   Pomieszczenia kotłowni adaptować do potrzeb nowej kotłowni wg załączonych rysunków i 
poniższego opisu. 
 W pomieszczeniu kotłowni naprawić posadzkę i wykonać cokół do 10 cm wysokości z płytek 
lastrykowych szlifowanych lub płytek ceramicznych typu Gress. Zachować spadek 0,5 % w 
kierunku studzienki schładzającej lub kratek ściekowych. W posadzce umieścić rury kanalizacyjne 
dn 50 do odprowadzenia wody z urządzeń i zlewu. 
 Ściany pomieszczenia kotłowni i sufit wyremontować. Ściany do wysokości 2 m pomalować farbą 
zmywalną powyżej i sufit pomalować farbą emulsyjną lub akrylową w kolorach jasnych do 
wymalowań wewnętrznych.  
W pomieszczeniu podgrzewaczy w miejscu zsypu węgla zamontować okno otwierane.  
Zamontować czopuch stalowy ocieplany systemu MKD φ 200 oraz czopuch stalowy ocieplany 
systemu MKD φ 180 jak też  wkłady kominowe jednopłaszczowe systemu MKS  φ 200 i φ180 jak na 
odpowiednim rysunku. 
 
1.6.2.Roboty sanitarne 
 
UWAGA!  
 Kotłownię wyposażyć: we wpust podłogowy usytuowany w miejscach pokazanych na rysunkach, 
połączyć ze studzienką schładzającą z kręgów betonowych o wymiarach φ 80 cm, głębokość 100 
cm oraz zlew jednokomorowy. Studzienkę wyposażyć w pompę zatapialną sterowaną pływakiem z 
rurą φ 32 mm połączoną z kanalizacją projektowanej sali gimnastycznej. 
Nad zlew doprowadzić zimną wodę zakończoną zaworem czerpalnym dn 15 mm z końcówką do 
węża. 
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WymaganiaMdotycząceMproduktuM InformacjeM UW>GI
TypMkotłaM StalowyMwodny

niskotemperaturowy
kociołMgazowypolejowy

StalMkotłowa

KonstrukcjaMkotłaM TrójciągowyMz
płomieniówkamiMóÓgo
rzędu

TrójciągowyH
LrakMkoniecznościMstosowaniaMpompyMmieszającejMjakMiMzMpodwyższania
temperaturyMwodyMnaMpowrocie

ZnamionowaMmocMcieplnaM NieMmniejMniż U-fM kWM U-fMkW

Sprawność znormalizowanaMkotłaMdo
eksploatacjiMnaMolejuMopałowymMEprzy
parametrachM5-MpMBf f:HwModniesieniu
doMwartościMopałowejR

NieMmniejMniż (-TM (-T

8opuszczalneMnadciśnienieMroboczeM NieMmniejMjakM3HfMbarM 3Mbar

JednostkowaMpojemność wodna
WModniesieniuMdoMmocyMkotła

NieMmniejMjakMUH5MlitraMp
kW

U-fMkWM9M/--MlitrówM99%MUH5MLpkW

MasaMcałkowitaMkotłaM NieMwięcejMniż

EU-fMkWRM3Bfkg

U-fMkWM99%M3--Mkg

WymaganyMminimalnyMprzepływMprzez
kocioł

LarkMwymoguM LarkMwymogu

WymaganiaMdotycząceMproduktuM InformacjeM UW>GI7
TypMkotłaM StalowyMwodny

kondensacyjny
Olejowy

KorpusM7MStalMkotłowa
WymiennikMkondensujący7MzeMstaliMkwasoodpornejMprzystosowanyMdoMciągłej
eksploatacjiMnaMolejg

KonstrukcjaMkotłaM TrójciągowyMz
płomieniówkamiMóÓgo
rzędu

KociołMtrójciągowyH
LrakMkoniecznościMstosowaniaMpompyMmieszającejMjakMiMzMpodwyższania
temperaturyMwodyMnaMpowrocieg

ZnamionowaMmocMcieplna
EprzyMtemperaturzeMwodyMgrzewczej
0fpBfMstMºM:R

NieMmniejMniż U0fMkWM U00MkW

Sprawność znormalizowanaMkotłaMdo
eksploatacjiMnaMolejuMopałowymMEprzy
parametrachM5-MpMBf f:HwModniesieniu
doMwartościMopałowejR

NieMmniejMniż UfóTM UfóMT

8opuszczalneMnadciśnienieMroboczeM NieMmniejMjakM3HfMbarM 3Mbar

JednostkowaMpojemność wodna
WModniesieniuMdoMmocyMkotła

NieMmniejMjakMUHBMlitraMp
kWM U00MkWM9MóUfM litrówM99%MUHB3MLpkW

g
MasaMcałkowitaMkotłaM NieMwięcejMniż

EU0fMkWMRMB0fM kg
U00MkWM99%MB0fMkg

SterowanieM Możliwość sterowania
kaskadą dalszychMkotłów

Możliwość sterowaniaMkaskadą dalszychMkotłów

Opracował7
ZygmuntMLińczyk
RyszardMKaszowski

Sprawdził7
MieczysławMSokołowski
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