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OPIS TECHNICZNY  

KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOW

DO KOTŁOWNI ORAZ WĘZŁEM CIEPLNYM C.O. 

BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

GŁUCHOŁAZY,  

UL. JANA PAWŁA II 26, DZ. NR 1263/1 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  

UL. JANA PAWŁA II NR 26 - 26A W GŁUCHOŁAZACH 

 

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWĄ  

  

YM 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt 

instalacją gazową do kotłowni 

wielorodzinnym 26 w Głuchołazach.

Zakres opracowania obejmuje: 

− doprowadzenie gazu ziemnego od 

kaskadę o łącznej mocy 150

− technologię kotłowni gazowej,

− odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotła, 

− wentylację kotłowni. 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Działka na której zlokalizowany jest budynek uzbrojona jest w przył

kanalizacyjne, sieci cieplnej, 

telekomunikacyjnej. 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie dotyczy 

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHN

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy 

5 DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, S

ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJ

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAR

Budynek przy ul. Jana Pawła II nr 

ochroną konserwatorską zgodnie z uchwał

dnia 25.09.2013 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

6 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ

TERENU GÓRNICZEGO

       Budynek nie leży w granicach terenu g
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

INWESTYCJI ORAZ ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kotłowni gazowej wraz z 

 do kotłowni oraz węzłem cieplnym c.o. w budynku mieszkaln

w Głuchołazach. 

Zakres opracowania obejmuje:  

doprowadzenie gazu ziemnego od gazomierza do kotłów gazowych poł

cznej mocy 150 kW zlokalizowanych w budynku, 

 kotłowni gazowej, 

odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotła,  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a na której zlokalizowany jest budynek uzbrojona jest w przyłącz

sieci cieplnej, gazowe niskiego ciśnienia oraz energii elektrycznej

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU 

ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek przy ul. Jana Pawła II nr 26-26 A w Głuchołazach znajduje się na obszarze obj

zgodnie z uchwałą XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 

w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ

TERENU GÓRNICZEGO 

y w granicach terenu górniczego 

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

INWESTYCJI ORAZ ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA  

wraz z wewnętrzną 

budynku mieszkalnym 

kotłów gazowych połączonych w 

cza: wodociągowe, 

oraz energii elektrycznej i 

I POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

CE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

 WPISANE DO REJESTRU 

 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 

OWANIA PRZESTRZENNEGO 

 na obszarze objętym 

 XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 

w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 

Ę W GRANICACH 
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7 INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ

PRZEWIDYWANYCH ZAGRO

UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR

      Projektowane rozwiązania techniczne

8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

      Brak 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO 

 

9 PRZEZNACZENIE I PROGRAM U

Nie dotyczy  

10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U

Nie dotyczy 

11 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJ

Nie dotyczy 

12 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy 

13 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA

INSTALACYJNEGO 

13.1 ZMIANA ŻRÓDŁA CIEPŁA DO ZASILENIA INSTALACJI C.O. BUDYNKU

W związku z likwidacją kotłowni zakładów Papierniczych w Głuchołazach sk

w ciepło był przedmiotowy budynek

istniejącego węzła cieplnego 

gazem ziemnym wysokometanowym. Dla zmniejszenia emisji zanieczyszcze

nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne. Zasilanie kotłowni w gaz odbywał si

podstawie zawartej przez Inwestora Wspólnot

podstawie której pobór gazu nast

Zakład Gazowniczy przyłącz

budynku. 
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 I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

zania techniczne nie zagrażają środowisku. 

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO

RÓDŁA CIEPŁA DO ZASILENIA INSTALACJI C.O. BUDYNKU

 kotłowni zakładów Papierniczych w Głuchołazach sk

w ciepło był przedmiotowy budynek, zaistniała konieczność zastosowania w

lokalnego źródła ciepła w postaci kotłowni lokalnej zasilanej 

gazem ziemnym wysokometanowym. Dla zmniejszenia emisji zanieczyszcze

nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne. Zasilanie kotłowni w gaz odbywał si

podstawie zawartej przez Inwestora Wspólnotę Mieszkaniową umowy przył

podstawie której pobór gazu następował będzie z zaprojektowanego i wybudowane

cza gazu ze skrzynką pomiarową zlokalizowan

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

 I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

BNYMI 

CE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWLANY 

OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ENIA BUDOWLANO-

RÓDŁA CIEPŁA DO ZASILENIA INSTALACJI C.O. BUDYNKU 

 kotłowni zakładów Papierniczych w Głuchołazach skąd zaopatrywany 

 zastosowania w miejsce 

ródła ciepła w postaci kotłowni lokalnej zasilanej 

gazem ziemnym wysokometanowym. Dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zastosowano 

nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne. Zasilanie kotłowni w gaz odbywał się będzie na 

 umowy przyłączeniowej, na 

i wybudowanego przez 

 zlokalizowaną na ścianie 
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13.2 INSTALACJA GAZOWA WEWN

Projektowaną instalację gazow

odcinający MAG DN65 zamontowan

do dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych Br

150 kW, połączonych w kaskad

Kubatura pomieszczenia z kotłem gazowym wynosi

Rurociągi gazowe 

Instalację gazową  należy wykona

połączeniach spawanych o ś

konstrukcyjne należy prowadzi

20 mm od średnicy zewnętrznej przewodu gazowego a woln

ochronnej wypełnić szczeliwem elastycznym, niepalnym oraz nie powoduj

ochronne powinny wystawać poza kraw

Przewody instalacji gazowej nale

odpowiednie do rodzajów rur

zastosować rurę osłonową.  

Armatura 

Na rurociągach doprowadzaj

odcinające atestowane go gazu, o 

Przed kotłami gazowymi zaleca si

Próba gazowa 

Instalację gazową po wykonaniu przedmucha

ciśnieniowej na ciśnienie 0,1

nawierzchniową w kolorze żółtym.

13.2 KOTŁOWNIA GAZOWA

Urządzenia kotłowni należy zamontowa

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kotł

Dane ogólne 

Projektuje  się   kotłownię wodn

obiekt w ciepło na cele centralnego ogrzewania.

Projektuje się zabezpieczenie kotłowni za pomoc

natomiast kotłów za pomocą zaworów 

Kotłownia pracować będzie na obliczeniowych parametrach tj. 

odbywać się będzie poprzez  regulator pogodowy.
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INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA 

 gazową należy wykonać od gazomierza G16 poprzez

MAG DN65 zamontowany w skrzynce gazowej na zewnętrznej 

do dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych Bretje typu WGB70 i WGB90 o ł

czonych w kaskadę zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy

Kubatura pomieszczenia z kotłem gazowym wynosi 59,6 m3. 

y wykonać z rur stalowych czarnych przeznaczonych do gazu o 

średnicach zgodnie z częścią graficzną. Przej

y prowadzić w rurach ochronnych stalowych o średnicach wi

trznej przewodu gazowego a wolną przestrze

 szczeliwem elastycznym, niepalnym oraz nie powoduj

 poza krawędź ściany i stropu min. l = 50 i 20 mm.

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian 

odpowiednie do rodzajów rur. Przy przejściu przewodu gazowego przez 

gach doprowadzających gaz do kotłów gazowych należy zamontowa

atestowane go gazu, o średnicach odpowiadających średnicom przewodów. 

zaleca się montaż filtrów siatkowych. 

 po wykonaniu przedmuchać sprężonym powietrzem i podda

nienie 0,1 MPa, a następnie pomalować farbą

ółtym. 

KOTŁOWNIA GAZOWA 

y zamontować jak przewiduje projekt z przestrzeganiem norm: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe

 wodną o mocy 150 kW opalaną gazem GZ50, która b

centralnego ogrzewania. Kotłownia zlokalizowana b

 zabezpieczenie kotłowni za pomocą przeponowego naczynia wzbiorczego

 zaworów  bezpieczeństwa. 

dzie na obliczeniowych parametrach tj. 70/55

dzie poprzez  regulator pogodowy. 

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

gazomierza G16 poprzez zawór 

trznej ścianie budynku 

etje typu WGB70 i WGB90 o łącznej mocy 

 zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy. 

przeznaczonych do gazu o 

. Przejścia przez ściany 

rednicach większych o 

rzestrzeń na końcach rury 

 szczeliwem elastycznym, niepalnym oraz nie powodującym korozji. Rury 

ciany i stropu min. l = 50 i 20 mm. 

cian stosując uchwyty 

ciu przewodu gazowego przez ścianę należy 

y zamontować kurki 

rednicom przewodów. 

onym powietrzem i poddać próbie 

ą antykorozyjną i 

 jak przewiduje projekt z przestrzeganiem norm:  

owni na paliwa gazowe i olejowe".  

która będzie zasilać 

Kotłownia zlokalizowana będzie w piwnicy.  

przeponowego naczynia wzbiorczego, 

55 oC. Sterowanie 
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Kotły gazowe 

Zaprojektowano dwa kotły gazowe

Brotje zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni 

Kotły są przystosowane do pracy w układzie automatycznej regulacji, projektuje si

zastosowanie typowej automatyki kotła. 

zależności od temperatury zewn

Odprowadzenie kondensatu 

Kondensat z kotłów gazowych odprowadzi

np. typu SPU-3 firmy Wadex. 

kanalizacyjnej w budynku. 

Sprzęgło hydrauliczne 

Do rozdzielenia obiegu kotła od obieg

firmy Flamco typu FlexBalance 

Pompy 

Do wymuszenia obiegu kotłowego

− dla kotła typu WGB 70 pomp

wysokości podnoszenia H = 

− dla kotła typu WGB 90 pomp

wysokości podnoszenia H = 

Do wymuszenia obiegów instalacji

− dla kotła typu WGB 70 pomp

wysokości podnoszenia H = 

− dla kotła typu WGB 70 pomp

wysokości podnoszenia H = 

Rurociągi i armatura 

Rurociągi w kotłowni pomiędzy kotłem a 

projektowanego obiegu instalacji c.o.

Instalację wodociągową projektuje si

ocynkowanych. Projektowaną

Zastosować armaturę kulową

gwintowaną.  
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dwa kotły gazowe kondensacyjne np. typu WGB 70 i WGB 90 

w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy.  

 przystosowane do pracy w układzie automatycznej regulacji, projektuje si

zastosowanie typowej automatyki kotła. Regulacja temperatury centralnego ogrzewania w 

od temperatury zewnętrznej. 

Kondensat z kotłów gazowych odprowadzić przewodami wykonanymi z PE do neutralizatora 

firmy Wadex. Ścieki z neutralizatora odprowadzić do istniej

Do rozdzielenia obiegu kotła od obiegu grzewczego zaprojektowano sprz

firmy Flamco typu FlexBalance F 65. 

Do wymuszenia obiegu kotłowego przyjęto pompy o parametrach: 

dla kotła typu WGB 70 pompę typu ALPHA2 25-40 130 o przepływie 

ci podnoszenia H = 0,5 kPa, 

dla kotła typu WGB 90 pompę typu ALPHA2 25-40 130 o przepływie 

ci podnoszenia H = 0,5 kPa. 

ów instalacji c.o. przyjęto pompy o parametrach:  

la kotła typu WGB 70 pompę typu MAGNA1 25-40 o przepływie 

ci podnoszenia H = 25,0 kPa. 

dla kotła typu WGB 70 pompę typu MAGNA3 25-60 o przepływie 

ci podnoszenia H = 45,0 kPa. 

dzy kotłem a sprzęgłem hydraulicznym oraz podł

projektowanego obiegu instalacji c.o. wykonać z rur  stalowych łączonych przez spawanie. 

 projektuje się z rur stalowych ocynkowanych i łą

ą instalację należy włączyć do instalacji istniej

ą w standardzie ciśnieniowym p = 0,6MPa  wspawywan

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

i WGB 90 kW firmy 

 przystosowane do pracy w układzie automatycznej regulacji, projektuje się 

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania w 

 przewodami wykonanymi z PE do neutralizatora 

 do istniejącej instalacji 

zaprojektowano sprzęgło hydrauliczne np. 

o przepływie Q = 1,9 m3/h i 

o przepływie Q = 2,5 m3/h i 

40 o przepływie Q = 2,5 m3/h i 

60 o przepływie Q = 3,5 m3/h i 

głem hydraulicznym oraz podłączenie do 

czonych przez spawanie.  

ączników żeliwnych 

 do instalacji istniejącej. 

nieniowym p = 0,6MPa  wspawywaną  lub  
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Elementy AKPiA 

Pomiary bezpośrednie temperatury 

wskazań  0 ÷ 100 oC. 

Pomiary bezpośrednie ciśnienia 

pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/.

Bretje umieszczonego na kotle wiod

Płukanie i próba szczelności 

Po  zakończeniu  robót  monta

bieżącą  w  celu  usunięcia  zanieczyszcze

poddać próbie ciśnieniowej  zgodnie  z  „Warunkami  technicz

robót  budowlano-montażowych „  tom  II   

Zład  napełnić  wodą  uzdatnion

Zabezpieczenie  antykorozyjne

Przewody  należy  zabezpieczy

Farby  muszą  posiadać  atest  i  by

wykonywać  z  zachowaniem  odpowiedniej  wentylacji  pomieszczenia. (nie dotyczy 

przewodów z rur ocynkowanych)

Izolacja  termiczna 

Przewody należy zaizolować otu

warunkami technicznymi z 15 czerwca 2002 z pó

wewnętrznych do 22 mm grubo

dla średnic powyżej 35 mm grubo

13.2.1 Urządzenia sygnalizacyjno 

Ze względu na zastosowanie urz

60 kW, instalację należy wyposa

Dobrano system sygnalizacyjno

• detektor metanu typ DEX

• moduł alarmowo-steruj

• sygnalizator akustyczno

• zawór odcinający klapowy D
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rednie temperatury - termometry o średnicy tarczy 10

nienia - manometry zwykłe o średnicy tarczy 100mm i zakresie 

pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/.Sterowanie odbywało się będzie z modułu firmy 

Bretje umieszczonego na kotle wiodącym. 

czeniu  robót  montażowych  instalację kotłowni  należy  przepłuka

cia  zanieczyszczeń . Następnie  instalację  napełni

nieniowej  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  

owych „  tom  II    

  uzdatnioną  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  kotła.

Zabezpieczenie  antykorozyjne 

y  zabezpieczyć  antykorozyjnie  farbami  termoodpornymi  do  

  atest  i  być  użyte  w  okresie  gwarancji. Prace  malarskie  

  z  zachowaniem  odpowiedniej  wentylacji  pomieszczenia. (nie dotyczy 

przewodów z rur ocynkowanych) 

 otulinami  z  pianki  polietylenowej lub pianki PUR  zgodnie z 

warunkami technicznymi z 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami. Dla 

trznych do 22 mm grubością 20 mm, od 22 do 35 mm grubością

ej 35 mm grubością równą średnicy wewnętrznej rury. 

dzenia sygnalizacyjno - odcinające 

du na zastosowanie urządzenia gazowego o nominalnej mocy cieplnej wi

y wyposażyć w urządzenia sygnalizacyjno-odcinają

stem sygnalizacyjno-odcinający np. firmy Gazex, obejmujący:  

detektor metanu typ DEX-12/N– szt. 2 

sterujący typ MD-2.Z– szt. 1 

sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL-21– szt. 1 

cy klapowy Dn65 z głowicą zamykającą MAG-3 – szt. 1

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

rednicy tarczy 100mm o zakresie 

rednicy tarczy 100mm i zakresie 

dzie z modułu firmy 

y  przepłukać  wodą  

  napełnić,  odpowietrzyć i 

nymi  wykonania  i  odbioru  

  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  kotła. 

  antykorozyjnie  farbami  termoodpornymi  do  200 ºC. 

yte  w  okresie  gwarancji. Prace  malarskie  

  z  zachowaniem  odpowiedniej  wentylacji  pomieszczenia. (nie dotyczy 

linami  z  pianki  polietylenowej lub pianki PUR  zgodnie z 

niejszymi zmianami. Dla średnic 

ą 30 mm, natomiast 

dzenia gazowego o nominalnej mocy cieplnej większej niż 

ące dopływ gazu.  

 

szt. 1 
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13.2.2 Zabezpieczenie instalacji 

Zabezpieczenie instalacji grzewczej systemu zamkni

Jako zabezpieczenie instalacji grzewczej 

zgodnie z PN-B-02414, projektuje si

• zawór bezpieczeństwa typu 1915 SYR 

• przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N

Zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody

W celu zabezpieczenia kotła

zabezpieczenie stanu wody typu SYR 933. Zabezpieczenie zamontowa

powyżej górnej krawędzi kotła w najwy

13.2.3 Wentylacja kotłowni 

Nawiew 

Nawiew powietrza poprzez kanał wentylacyjny 

bruździe z dopasowaniem do istniej

kotłowni kanał wykonać ruroci

wentylacyjny należy sprowadz

Wywiew 

Wentylację wywiewną należy wykona

Ø160, który należy wprowadzi

13.2.4 Instalacja powietrzno

Odprowadzenie spalin z kotł

poprzez kaskadowy system kominowy

dwuściennych TURBO 110/160 Brotje WGB oraz 

Przewody należy wykonać ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

 

14 ROBOTY OGÓLNO BUDOWLAN

Branża elektryczna 

Dla potrzeb kotłowni zaadoptowa

wtykowych zasilaną od tablicy administracyjnej

siłowniki zaworów wyprowadzi

skrzynki rozdzielczej w  kotłowni 

administracyjnej bezpiecznikiem S

skrzynki sterującej instalacji elektrycznej

Opis techniczny do projektu budowy kotłowni gazowej wraz z instalacj
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Zabezpieczenie instalacji kotłowej 

Zabezpieczenie instalacji grzewczej systemu zamkniętego 

pieczenie instalacji grzewczej z kotłem pracującym w układzie zamkni

02414, projektuje się: 

stwa typu 1915 SYR 3/4’’; 2,5 bar dla każdego kotła

przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG 140 litrów. 

Zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody 

W celu zabezpieczenia kotła przed zbyt niskim poziomem wody nale

zpieczenie stanu wody typu SYR 933. Zabezpieczenie zamontowa

dzi kotła w najwyższym położeniu. 

Nawiew powietrza poprzez kanał wentylacyjny Ø160 rurą PCV lub stalow

dzie z dopasowaniem do istniejącej elewacji za pomocą siatki i wyprawy tynkowej. W 

 rurociągiem jak wyżej i zakończyć kratką wentylacyjn

y sprowadzić do poziomu 30cm nad posadzką. 

y wykonać poprzez projektowany kanał wentylacyjny

y wprowadzić do istniejącego kanału kominowego.  

Instalacja powietrzno-spalinowa 

z kotłów gazowych oraz doprowadzenie powietrza do spalania 

poprzez kaskadowy system kominowy np. typu Wadex składający się z 

ciennych TURBO 110/160 Brotje WGB oraz przewodu koncentrycznego  

 ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 

OGÓLNO BUDOWLANE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA

zaadoptować istniejącą instalację elektryczną oś

od tablicy administracyjnej. Do zasilania urządzeń kotłowni

siłowniki zaworów wyprowadzić z tablicy administracyjnej dodatkowy obwód 

kotłowni przewodem YdYp 3 x 2,5 mm2 i zabezpieczy

bezpiecznikiem S-191B10 A. W pomieszczeniu wykona

cej instalacji elektrycznej.  

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

w układzie zamkniętym, 

dego kotła, 

przed zbyt niskim poziomem wody należy zastosować 

zpieczenie stanu wody typu SYR 933. Zabezpieczenie zamontować na sprzęgle, 

 PCV lub stalową osadzonej w 

 siatki i wyprawy tynkowej. W 

 wentylacyjną.  Kanał 

kanał wentylacyjny o średnicy 

nie powietrza do spalania 

 z dwóch adapterów 

przewodu koncentrycznego  Ø300/180.  

PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA. 

świetlenia i gniazd 

 kotłowni-kotły pompy, 

 z tablicy administracyjnej dodatkowy obwód podłączony do 

i zabezpieczyć w tablicy 

szczeniu wykonać podejścia do 
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Należy wykonać instalację niskopr

zamontować na klatce schodowej w s

optyczno-akustyczny. 

Przy remoncie istniejącej instalacji elektrycznej w kotłown

wyposażyć w lampę sufitow

oświetlenia) oraz gniazdo  serwisowe 10 A.

  

Branża architektoniczno - budowlana

W celu przystosowania pomieszczenia do funkcji kotłowni nale

− konstrukcja ścian i stropu odpowiada wymogom w zakresie odporno

celu poprawy estetyki pomieszczenia 

− w wejściu zamontować

− posadzkę wykonać z ż

− pomieszczenie pomalowa

 

15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO

PRZEPISACH 

Pomieszczenie kotłowni potraktowano jako

pozostałej części budynku przegrodami o odporno

oraz drzwi EI30. Kotłownię wyposa

16 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1) Obszar oddziaływania obiektu okre

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó

zmianami) art. 5 ust. 1 

− warunkami techniczne jakim powinny odpowiada

rozdziały 1, 2, 4, 5, 6, 7 

2) Zasięg obszaru oddziaływania obiektu:

− Projektowane instalacj

stanowią osobnego obiektu. Oddziaływanie obiektu po wyposa

projektowane instalacje

− Teren wyznaczony stanowi działka o nr ewid.: 

Głuchołazy; jednostka ewidencyjna 

 

Opis techniczny do projektu budowy kotłowni gazowej wraz z instalacj
złem cieplnym c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach.

8 

 niskoprądową do zasilania detekcji gazu i modułu MDU oraz 

schodowej w sąsiedztwie zaworu z głowicą 

cej instalacji elektrycznej w kotłowni pomieszczenie kotłowni 

 sufitową bryzgoszczeloną min. 2 szt. (zależ

oraz gniazdo  serwisowe 10 A.  

budowlana 

przystosowania pomieszczenia do funkcji kotłowni należy: 

i stropu odpowiada wymogom w zakresie odporno

celu poprawy estetyki pomieszczenia wykonać tynk kat.III na ścianach i stropie,

ć drzwi  o odporności ogniowej EI 30 o wymiarach  80x 200 cm;

żywicy epoksydowej marki Ceresit CF 37 KT-

pomieszczenie pomalować farbą emulsyjną. 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODR

Pomieszczenie kotłowni potraktowano jako niezależną strefę pożarową

ci budynku przegrodami o odporności ogniowej ściany, posadzka i dach EI60 

 wyposażyć w gaśnicę proszkową. 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o następujące przepisy: 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó

zmianami) art. 5 ust. 1  

warunkami techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

y 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8; 

g obszaru oddziaływania obiektu: 

instalacje stanowią element wyposażenia budynku 

osobnego obiektu. Oddziaływanie obiektu po wyposa

e nie zmieni się.  

Teren wyznaczony stanowi działka o nr ewid.: 1263/1, obrę

; jednostka ewidencyjna - Głuchołazy.  

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

 do zasilania detekcji gazu i modułu MDU oraz 

MAG sygnalizator 

omieszczenie kotłowni 

żnie od natężenia 

i stropu odpowiada wymogom w zakresie odporności ogniowej, w 

cianach i stropie, 

wymiarach  80x 200 cm; 

-0215; 

LONE W ODRĘBNYCH 

ą i odizolowano od 

ciany, posadzka i dach EI60 

ce przepisy:  

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

 budynki i ich usytuowanie: dział IV, 

budynku i jako tako nie 

osobnego obiektu. Oddziaływanie obiektu po wyposażeniu budynku w 

ęb ewidencyjny – 
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17 UWAGI KOŃCOWE 

1) Do wykonania instalacji mo

budowlanym.  

2) Roboty instalacyjno-monta

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 

COBRTI INSTAL 

3) W przypadku wykonania instalacji etapami nale

nastaw na zaworach.  

4) Przy wykonaniu robót ko

do stosowania w budownictwie.

5) Wykonawca instalacji gaz

kwalifikacyjne. 

6) Instalację gazową przed oddaniem jej do u

7) Kotłownia po wykonaniu powinna zosta

technologicznemu. 

 

 

     

                            

                                                                           

     

    

 

 

     

       

 

     

         

 

 
      Nysa maj 2020 r.                                                                      
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Do wykonania instalacji można przystąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 

montażowe wykonać zgodnie z projektem oraz wymogami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 

W przypadku wykonania instalacji etapami należy sprawdzić i wyregulowa

 

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadają

stosowania w budownictwie. 

Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać stosowne 

 przed oddaniem jej do użytku należy poddać próbie szczelno

łownia po wykonaniu powinna zostać poddana próbie ciśnieniowej i 

     Autorzy: 

    Projektant branż

                                                                              inż. Józef Lis upr.33/87/Op

…………………………………………………

    Sprawdzający bran

  Mgr inż. Anna Majerz upr.OPL0965/POOS/13

  …………………………………………………

    Projektant branża elektryczna

techn.  Ryszard Lis

  …………………………………………………

                                                                       

  
wraz z instalacją gazową do kotłowni 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II nr 26 w Głuchołazach. 

 po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 

 zgodnie z projektem oraz wymogami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 

 i wyregulować wartości 

ących dopuszczenie 

 stosowne świadectwo 

 próbie szczelności. 

nieniowej i  rozruchowi 

 

ża sanitarna:               

. Józef Lis upr.33/87/Op 

 

………………………………………………… 

cy branża sanitarna 

. Anna Majerz upr.OPL0965/POOS/13 

…………………………………………………......... 

a elektryczna            

techn.  Ryszard Lis upr. nr 196/84/Op 

………………………………………………….......... 

 


