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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU.  
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA I STAN ISTNIEJĄCY. 

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany instalacji 

centralnego ogrzewania oraz instalacji technologicznej kotłowni na paliwo 

stałe wraz z montaŜem kotła na paliwo stałe o mocy do 20kW w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica na działce nr 177/1. Budynek, w 

którym budowana będzie instalacja c.o. wraz z instalacjami technologii 

kotłowni jest obiektem istniejącym i znajduje się w ciągłej eksploatacji. W 

trakcie prowadzenia robót zostanie wykorzystane istniejące przyłącze 

kanalizacyjne do odprowadzenia przelewu z naczynia wzbiorczego. Z uwagi 

na ograniczone rozmiary istniejącego komina murowanego z cegły pełnej 

znajdującego się w obrębie pomieszczenia kotłowni zachodzi konieczność 

zastosowania dodatkowego komina dwukanałowego dymowo-

wentylacyjnego dla potrzeb włączenia projektowanego kotła na paliwo stałe 

oraz wykonania prawidłowej wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kotła.. 

Zaprojektowano kocioł na paliwo stałe w istniejącym pomieszczeniu za 

zapleczu świetlicy wiejskiej z włączeniem instalacji technologicznych w 

projektowane rurociągi centralnego ogrzewania.  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

-    wizja w ww. budynku; 

-    obowiązujące normy i przepisy 

1. PN-87/B-02411 – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

2. PN-91/B-02413 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego 

3. PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły 

4. PN-99/B-03434 – Przewody wentylacyjne 

5. PN-99/B-02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 

budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej 

6. PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 



7. PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawo budowlane 

9. Ogrzewnictwo Tom I – K. Pieńkowski, A. Tumel, W. Tumel 

 
3. INSTALACJE 

Instalację projektuje się jako pompową w systemie otwartym, z 

rozdziałem dolnym. Źródłem ciepła dla celów grzewczych będzie kocioł na 

paliwo stałe o mocy do 20 kW wyposaŜony w system sterowania 

nadmuchowego oraz sterownik pracy kotła montowany bezpośrednio na 

kotle współpracujący z pompą obiegową. Obok kotła znajdować się będzie 

zestaw pompowy z pompą typu UPE 25-100 lub równowaŜną, a ponad 

kotłem znajdować się będzie otwarte naczynie wzbiorcze. Kocioł dobrany na 

temperaturę obliczeniową wewnętrzną w pomieszczeniach równą 20-22oC 

zgodnie z PN-82/B-02402. Instalacja centralnego ogrzewania z uwagi na jej 

okresowe wykorzystywanie powinna być napełniona roztworem wodnym 

glikolu, co uchroni ją przed zamarznięciem. W celu uzupełniania zładu 

naleŜy zastosować urządzenie mechaniczne typu „hydronetka”. Szczegółowe 

informacje dotyczące obsługi, przeglądów i konserwacji poszczególnych 

urządzeń kotłowni zawarte są w Dokumentacji Techniczno Ruchowej 

dostarczonej z urządzeniami. Elementy wyposaŜenia instalacji mogą zostać 

zabudowane w trakcie prac budowlanych, naleŜy jedynie pamiętać o tym, Ŝe 

zabudowa powinna być typu lekkiego i umoŜliwiać jej demontaŜ i dostanie 

się do urządzeń w celach konserwacyjnych.  

Instalację wykonać z rur PP stabilizowanych wkładką aluminiową, 

łączonych przez zgrzewanie zasilającą grzejniki wyposaŜone w zawory 

termostatyczne dwu i trzypłytowe stalowe o parametrach zgodnych z częścią 

rysunkową określone na podstawie programu do projektowania instalacji 

grzewczych Rettig c.o. i OZC 2.0.. Przewody znajdujące się w bezpo- 

średnim sąsiedztwie kotła grzewczego oraz stanowiące podejście do pompy i  



naczynia wzbiorczego naleŜy wykonać jako stalowe spawane lub z miedzi, 

łączone przez lutowanie kapilarne lutem miękkim. Zabezpieczenie kotła 

stanowi naczynie wzbiorcze systemu otwartego, usytuowane ponad 

kominkiem, dobrane zgodnie z obowiązującą normą PN-91/B-02413.    

Załadunek paliwa do komory spalania odbywać się będzie raz na około 8-12 

godzin, jednak częstotliwość załadowania paleniska zaleŜna jest to od 

temperatury zewnętrznej. Stałopalność naleŜy utrzymywać według potrzeb. 

Podręczny skład paliwa zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku, ŜuŜel i popiół naleŜy wrzucać do pojemników na śmieci.  W 

pomieszczeniu kotła naleŜy przewidzieć narzędzia umoŜliwiające transport i 

załadunek paliwa i popiołu takie jak łopaty, szufelki itp. 

 

Wentylacja i przewody dymowe  

Pomieszczenie kotła wyposaŜyć w kanał wentylacyjny nawiewny o 

powierzchni przekroju 200 cm2. Otwór wylotowy z kanału nawiewnego 

powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału, nie wyŜej niŜ 

0,3m od poziomu posadzki.  

W pomieszczeniu kotła zlokalizować naleŜy kanał wentylacji wywiewnej 

o przekroju 21x14cm. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien 

mieć wolny przekrój i być umieszczony nie niŜej niŜ 30 cm od sufitu. W 

otworze wywiewnym i w kanale nie powinno znajdować się Ŝadne 

urządzenie do zamykania przepływu powietrza. Kanał dymowy wykonać z 

systemowego przewodu ceramicznego w kształtce kominowej betonowej z 

warstwą izolacji termicznej. Średnica wewnętrzna przewodu dymowego 

powinna wynosić 160mm, przed dokonaniem włączenia projektowanego 

kotła naleŜy sprawdzić droŜność przewodu dymowego i wentylacyjnego. 

Komin wykonać naleŜy jako wewnętrzny z posadowieniem na podbudowie 

prefabrykowanej zalecanej przez producenta wybranego systemu 

kominowego. Na przewodach kominowych naleŜy zamontować rewizje 



wyczystkowe wyposaŜone w drzwiczki. Przed dokonaniem rozruchu 

przewody oraz sposób podłączenia poddać sprawdzeniu przez zakład usług 

kominiarskich legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej z kotłowni z kominem 

o ciągu grawitacyjnym jest niedopuszczalne. Właściciel lub zarządca 

kotłowni opalanej paliwem stałym obowiązany jest do usuwania 

zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej 4 razy 

do roku, a protokoły z czyszczenia instalacji kominowej przechowywać do 

kontroli. 

 

BHP i P. PoŜ.  

W pomieszczeniu kotła powinny znajdować się przepisy dotyczące 

obsługi kotłów oraz wskazówki dotyczące uŜytkowania instalacji 

umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, widocznym i oświetlonym. Na 

ścianach w miejscu widocznym powinny znajdować się równieŜ 

szczegółowe instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje dotyczące 

postępowania w przypadku powstania poŜaru wraz z numerami telefonów 

alarmowych. Ponadto naleŜy przewidzieć zastosowanie podręcznego sprzętu 

gaśniczego w postaci gaśnicy proszkowej o pojemności co najmniej 6 kg 

środka gaśniczego.  

Właściciel lub zarządzający kotłownią zobowiązany jest do, zapewnienia 

jej ochrony przeciwpoŜarowej poprzez przestrzeganie przeciwpoŜarowych 

wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, jak teŜ 

wyposaŜenie obiektu w odpowiedni sprzęt poŜarniczy i ratowniczy, oraz 

zapewnienie jego systematycznej konserwacji w celu jego niezawodnego 

funkcjonowania. Miejsce usytuowania takich środków gaśniczych jak 

gaśnica oraz koc gaśniczy powinno być prawidłowo oznakowane i 

przewidziane w niewielkiej odległości od kotła. 



 W pomieszczeniu kotła naleŜy umieścić strzałki wskazujące drogę 

ewakuacyjną oraz tablicę informującą  o lokalizacji wyjścia ewakuacyjnego 

w celu umoŜliwienia osobom znajdującym się w kotłowni sprawnej 

ewakuacji w chwili wystąpienia jakiegokolwiek zagroŜenia. 

 
             

 IZOLACJE. 

     Rury prowadzone pod podłogą w miejscach zasyfonowań instalacji naleŜy 

zaizolować termicznie otulinami TERMAFLEX o grubości izolacji co 

najmniej 9mm. 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę „na zimno” w czasie 2 h, a 

następnie próbę „na gorąco” w czasie 1h. Całą instalację po wykonaniu 

rozruchu próbnego naleŜy wyregulować za pomocą zaworów grzejnikowych. 

 
 

II. OBLICZENIA 

1. Wysokość komina 

Wymaganą wysokość komina obliczamy ze wzoru: 
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gdzie:  

s – wymagane podciśnienie podawane przez producenta kotła [Pa] 
tz – temp. powietrza zewnętrznego pod koniec sezonu grzewczego ok. +12 oC 
ts – średnia temp. spalin (dla kotłów stalowych 170 oC ) 
pb – ciśnienie barometryczne [Pa] 
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Z obliczeń wynika, Ŝe wymagana wysokość komina to co najmniej 3,28m, natomiast 

projektowany komin będzie posiadał wysokość ok. 6,0m 

 



2. Powierzchnia przekroju komina 

Powierzchnię przekroju poprzecznego komina określić moŜna ze wzoru Redtenbachera  
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gdzie: 

h – wysokość komina [m] 
ms – strumień masy spalin przepływający przez komin [kg/h] 
m – zmienna wartość zaleŜna od kształtu komina 
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gdzie: 

Q – moc cieplna kotłowni [W] 
ms - jednostkowa masa spalin podczas spalenia 1 kg paliwa [kg/kg] 
ηp – współczynnik sprawności paleniska  
Qi – wartość opałowa paliwa [kJ/kg] 
Jednostkową masę spalin otrzymaną przy spaleniu 1 kg paliwa obliczamy następująco: 

 

ms = 1+λ’*L t [kg/kg] 

gdzie: 

λ’ – współczynnik nadmiaru powietrza 
Lt – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza 
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1000

20000*39,0 −=tL  = 5,91  [kg/kg] 

ms = 1+2,0*4,357 = 9,17  [kg/kg] 

 

22000*65,0

91,5*20000=
•

sm  = 8,26 [kg/h] 

po podstawieniu otrzymamy: 

6*1400

26,8*25,1=F  = 0,0030[m2] 

Ze względu na istniejące wymiary wewnętrzne kominów stwierdzam, Ŝe komin spełnia 

wymagania, jego wymiar DN16 cm daje powierzchnię przekroju 0,02m2.  



 

3. Powierzchnia przekroju czopucha. 

Podstawowymi zasadami projektowania czopucha są następujące wytyczne: 

- czopuch powinien wznosić się w kierunku komina 

- zmiany kierunku oraz wloty z kotłów do czopucha powinny być wykonane łagodnymi 

łukami 

-  czopuch winien mieć otwory rewizyjne 

- prędkość przepływu spalin w czopuchu powinna wynosić 3-4 m/s 

- długość czopucha o ciągu naturalnym nie większe od 0,4 długości komina 

- powierzchnia przekroju czopucha powinna wynosić co najmniej 140% powierzchni 

komina 

 

Fcz = 1,4 Fk [m
2] 

Podstawiając wielkość znaną otrzymamy: 

 

Fcz  = 1,4 * 0,0030 = 0,0042 [m2] 

 

Projektuje się czopuch o wymiarach d=0,2m i powierzchni przekroju 0,0314m2. 

4. Ilość paliwa 

Przydział paliwa na potrzeby centralnego ogrzewania określa się na podstawie wielu 

rzutujących czynników, stąd teŜ naleŜy posłuŜyć się wzorem Hottingera, który obejmuje 

wszystkie istotne czynniki 
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gdzie: 

B – ilość paliwa [kg/rok] 
Q – moc kotła [W] 
y – wsp. zmniejszający,  
Sd – liczba stopni ogrzewania w zaleŜności od strefy klimatycznej  
a – dodatek za stan budynku 
Qi – wartość opałowa paliwa [kJ/kg] 
ηw – sprawność kotła i wewnętrznej instalacji c.o. 
ηs – sprawność zewnętrznej sieci przewodów  c.o. 
tz – temperatura obliczeniowa zewnętrzna 
tw – temperatura obliczeniowa wewnętrzna 
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przyjmuje się 2,5 tony paliwa na rok przy załoŜeniu stałopalności  

 

5. Obliczenie średnic wznośnej rury bezpieczeństwa, przelewowej i spustowej oraz 

pojemności naczynia wzbiorczego potwierdza stan istniejący 

Prowadzenie rury bezpieczeństwa, przelewowej oraz spustowej pozostawić bez zmian,  

Wznośna rura bezpieczeństwa jak teŜ rura przelewowa i spustowa nie powinna mieć Ŝadnych 

urządzeń zamykających, elementów powodujących zwęŜenie przekroju ani zasyfonowań. Na 

całej swej długości rura powinna przebiegać ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku źródła ( 

z wyłączeniem odcinków pionowych ). 

 

a) Obliczenie średnicy wznośnej rury bezpieczeństwa  

 

Średnicę wznośnej rury bezpieczeństwa obliczamy ze wzoru: 

dwb= 8,08 3 Q   [mm] 

gdzie Q to jest moc cieplna kotłowni w [kW] 

 

dwb= 8,08 3 20  = 21,93 [mm] 

zaprojektowano rurę wznośną o średnicy ∅25mm 

 

b) Obliczenie średnicy przelewowej rury bezpieczeństwa 

Średnicę przelewowej rury bezpieczeństwa obliczamy ze wzoru: 

 

dwb= 5,23 3 Q   [mm] 

gdzie Q to jest moc cieplna kotłowni w [kW] 

 

dwb= 5,23 3 20  = 14,19 [mm] 

zaprojektowano rurę przelewową o średnicy ∅25mm 

 

c) Rura cyrkulacyjna 



Zgodnie z obowiązującymi przepisami średnica rury cyrkulacyjnej powinna wynosić nie 

mniej niŜ 20mm, zatem rurę cyrkulacyjną projektuje się o przekroju ∅20mm 

 

d) Rura spustowa 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami średnica rury spustowej powinna wynosić nie mniej 

niŜ 20mm, więc rurę spustową projektuje się o przekroju ∅25mm, wyposaŜoną przy wylocie 

w zawór kulowy równieŜ ∅25mm 

 

e) Rura odpowietrzająca 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami średnica rury odpowietrzającej powinna zapewnić 

odprowadzenie powietrza z instalacji i mieć przekrój nie mniejszy niŜ 15mm.  Projektuje się 

rurę odpowietrzającą o przekroju ∅15mm 

 

f) Naczynia wzbiorcze 

- Naczynie wzbiorcze po stronie kotła jest zbiornik bezciśnieniowy, który ma za zadanie 

przyjęcie przyrostu objętości  wody w urządzeniu centralnego ogrzewania wywołanego 

przyrostem jej temperatury oraz zapewnienie swobodnego połączenia z atmosferą przestrzeni 

wodnej kotła. 

Pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego oblicza się ze wzoru: 

Vu= 1,1*V*ρ*∆V 

gdzie: 

V – całkowita pojemność instalacji i kotła [m3] 

ρ - gęstość początkowa wody [kg/m3] 

∆V – przyrost objętości wody ( Tabl. 1, PN-91/B-02413 ) 

 

Vu= 1,1*0,150*994,7*0,105 = 17,23 [dm3] 

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności uŜytkowej 20 dm3 

 

6. WYKAZ ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ: 

1. Kocioł na paliwo stałe o mocy do 20kW 

2. Pomp UPE 25-100 

3. Regulatory pracy układem sterownik –nadmuch-pompa  

4. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego 20 l 



5. Termometr 0-120oC 

6. Zawór spustowy 

7. Zawory odcinające 

8. Urządzenie do uzupełniania zładu instalacji „hydronetka” 

 

Próby szczelności i jakości naleŜy wykonać w obecności inwestora. Czas trwania próby 

szczelności wynosi 2 godz. od momentu ustabilizowania się ciśnienia. 

Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią dokumentację odbiorową. 

 
IV. Dodatkowe uwagi. 

- kratki wentylacji wywiewnej bez Ŝaluzji montować moŜliwie blisko sufitu  

- przed przystąpieniem do prac naleŜy uzyskać pozwolenie  na budowę w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim.  
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1. ZAKRES ROBÓT. 

Na zakres robót składa się przebudowa instalacji technologicznej kotłowni na 
paliwo stałe i instalacja c.o. oraz budowa komina wewnętrznego zgodnie z 
zasadami i przepisami BHP. 
Prace naleŜy prowadzić ze szczególną dbałością o jakość wykonanych połączeń 
spawanych i zgrzewanych. Koordynacja prac powinna przewidywać postęp 
prowadzonych robót oraz zakładać wykonywanie kolejnych części instalacji w 
obrębie lokalu.   
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI 
 
W rozpatrywanym przypadku istniejący budynek jest wyposaŜony we wszystkie 
wymagane media, istniejące rurociągi zostaną w rozpatrywanym budynku 
wybudowane w pomieszczeniu kotłowni oraz na sali świetlicy wiejskiej 
   
3. ELEMENTY STWARZAJ ĄCE ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA 
 
Obiekty nie stwarzają zagroŜenia. 
 

4. INFORMACJA O ZAGRO śENIACH W TRAKCIE BUDOWY 
 
Przewiduje się następujące zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych i 
montaŜowych: 
- zagroŜenie uderzenia w głowę przez spadające elementy przy wykonywaniu 

przejść technologicznych przez ściany budynku 
- zagroŜenie poparzenia przy prowadzeniu prac spawalniczych 
  
5. INFORMACJA O INSTRUKTA śU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC I 

KONIECZNO ŚCI STOSOWANIA OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Wszelkie prace przy montaŜu instalacji hydraulicznych powinny być wykonane 
tylko przez wyspecjalizowanych pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia, dodatkowo poinstruowanych bezpośrednio przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przez osobę do tego 
uprawnioną. Miejsca prowadzenia prac na wysokości naleŜy wygrodzić taśmą 
ostrzegawczą biało-czerwoną i umieścić w widocznych miejscach tablice 
informujące o ich prowadzeniu. Robotnicy poruszający się w obrębie i na 
terenie budowy powinni być wyposaŜeni w kaski ochronne. Prace spawalnicze 
mogą prowadzić tylko osoby z właściwymi uprawnieniami przy zachowaniu 
szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w bezpośredniej bliskości ich 
wykonywania zgodnie z Dz.U. 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. 



 
6. OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA ZAGRO śENIA 
 
Prace naleŜy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
bezpieczeństwa, a w przypadku wystąpienia zagroŜenia naleŜy przerwać prace i 
bezzwłocznie powiadomić odpowiednie słuŜby ratownicze. Osoby, które tego 
wymagają powinny otrzymać moŜliwie najszybciej pierwszą pomoc. Plac 
budowy powinien być wyposaŜony w gaśnice, a materiały powinny być 
składowane w sposób umoŜliwiający swobodny dojazd i wyjazd słuŜb 
ratowniczych z terenu budowy.  
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