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Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów lub elementów (które wskazują lub 

mogłyby się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, określające ich standard techniczny i 

estetyczny. W realizacji można stosować równoważne wyroby, materiały i elementy innych firm, które 

posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w dokumentacji. 

 

 
I. OPIS TECHNICZNY 

 

Przedmiot i charakterystyka opracowania 

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej oddzielenia obiegów 

kotłowych (dwóch gazowych kotłów Viessmann oraz jednego kotła gazowego De Dietrich) od 

obiegu sieciowego w kotłowni gazowej przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie. Dokumentacja 

nie obejmuje modernizacji (dostosowania) istniejącego systemu sterowania do projektowanych 

urządzeń.  
 

Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora, 

- wytycznych inwestora 

- wizji lokalnej 

- obowiązujących norm i przepisów dotyczących projektowania instalacji centralnego 

ogrzewania i kotłowni. 

 

Stan istniejący 

Istniejąca kotłownia gazowa zapewnia czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody 

budynków poprzez sieć cieplną niskoparametrową dwuprzewodową. W kotłowni zamontowane 

trzy kotły gazowe:  

1. Viessmann typ VITOPLEX 100 SX1 o mocy 895 kW 

2. Viessmann typ VITOPLEX 100 SX1 o mocy 720 kW 

3. De Dietrich typ C310-570ECO o mocy 570 kW 

Czynnik grzewczy z kotłów pompami kotłowymi kierowany jest na sprzęgło hydrauliczne ASH 

250/650 V=750 dm3 i dalej na rozdzielacze z pompami sieciowymi. 

 

Na zlecenie inwestora projektuje się oddzielenie kotłów gazowych od obiegu sieciowego 

poprzez montaż płytowego wymiennika ciepła. 

 

Rozwiązania projektowe 

W celu oddzielenia obiegów kotłowych od obiegu sieciowego należy zamontować 
wymiennik płytowy typ FE-062-P10-107, moc 2.180 kW pomiędzy obiegami kotłowymi a 

istniejącym sprzęgłem hydraulicznym. Wymiennik płytowy posadowić na wykonanym w tym 

celu fundamencie betonowym. 

Istniejące obiegi kotłowe przedmiotowych kotłów należy częściowo przebudować – 

wykonać nowe odcinki rurociągów do i z wymiennika.  

Rurociągi wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania, wykonać stalowe konstrukcje 

wsporcze mocowane do posadzki. 

W celu wymuszenia obiegu za wymiennikiem w kierunku sprzęgła hydraulicznego 

zamontować elektroniczną pompę obiegową typ TPE 125-80/4 A-F-A-BQQE-JD3 - 99113654 

(lub równoważna): silnik 3,5 kW ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, możliwość 
ustawienia wymaganej wartości zadanej i przestawienie pompy na charakterystykę min i max 
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lub funkcje stop. Pompę posadowić na wykonanym w tym celu fundamencie betonowym, 

zamontować izolację. 
 Zamontować armaturę odcinającą i zaporową zgodnie z częścią graficzną i zestawieniem. 

Na wypadek sytuacji awaryjnych (wyłączenie z eksploatacji wymiennika, pompy 

obiegowej etc.) przewidziano wykonanie obejścia wymiennika (bypass) z zaworami 

odcinającymi (w normalnej eksploatacji zamkniętymi na stałe). Uruchomienie bypassu wymaga 

zamknięcia zaworów przed i za wymiennikiem. W celu uniknięcia przypadkowego 

manipulowania zaworami proponuje się zdemontować pokrętła zaworów bypassu. Powyższe 

czynności winny być przeprowadzane na polecenie i pod nadzorem kierownika. 

Uzupełnienie zładu kotłowego realizowane może być z istniejącej stacji uzdatniania wody 

lub nowej SUW zakupionej na potrzeby obiegu kotłowego kotłów. Pojemność „wydzielonego” 

zładu obiegu kotłowego z rurociągami 935+1398+93+800+163=3.389 dm3. Do obliczeń przyjęto 

pojemność zładu obiegu kotłowego Vzl=4.000 litrów. 

Instalację napełnić wodą o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania” oraz zgodnie z wytycznymi producenta kotłów De Dietrich (wymagania odnośnie 

wody grzewczej to: twardość całkowita TH=1 ÷ 5 [oF]; PH<8,5; zawartość chlorków < 50 

[mg/dm3]). 

 

Wytyczne do montażu instalacji 

Rurociągi wykonać z rur stalowych bez szwu z końcówkami gładkimi wg PN-80/H-74219 

łączonych przez spawanie. Natomiast rurociągi wody - doprowadzenie do uzupełniania zładu - z 

rur ocynkowanych łączonych na gwint. Przewody powinny być mocowane za pomocą 
uchwytów lub wsporników na konstrukcjach wsporczych w odległości nie większej jak: 

- DN 15 ÷ 20 -1,5 m; 

- DN 25 ÷ 32 -2,0 m; 

- DN 40 ÷ 65 - 2,5 m. 

- DN 80 ÷ 150 - 4,0 m. 

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy automatycznych 

odpowietrzników z zaworem stopowym montowanych poprzez naczyńka o pojemności ok. 0,5 

litra. Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać zgodnie z PN-92/M-

34031. Spawanie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi 

kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. 

Wszystkie złącza spawane należy wykonywać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę 
technologii spawania. 

Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory odcinające kulowe kołnierzowe oraz zawory 

zwrotne kołnierzowe (dopuszcza się montaż przepustnic przeznaczonych do stosowana w 

ciepłownictwie). Urządzenia pomiarowe i armaturę montować w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp i odczyt. Średnice przewodów, miejsce zabudowy armatury i urządzeń przedstawiono na 

schemacie i rysunkach kotłowni. 

 

Naczynie wzbiorcze i rury zabezpieczające. 

Do zabezpieczenia kotłów i instalacji przed wymiennikiem ciepła należy zastosować naczynie 

wzbiorcze membranowe typ N400. Rura bezpieczeństwa – DN40. 

Na każdym z kotłów jest zamontowany zawór bezpieczeństwa SYR1915 (DN=2”; DN=1 1/2”; 

oraz DN= 1”) na ciśnienie otwarcia 3,0 bar (zawory istniejące - bez zmian).  

Bezpośrednio za projektowanym wymiennikiem płytowym (przed zaworami 

odcinającymi) zamontować 3 * zawór bezpieczeństwa SYR1915 DN=1 1/2” ciśnienie otwarcia 

3,0 bar 

Instalacja za wymiennikiem – zabezpieczona jest istniejącym urządzeniem typ Reflexomat 

V=1500 dm3 – bez zmian. 

 

Wymiennik płytowy.  
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Dobrano wymiennik płytowy Secespol typ FE-062-P10-107, moc 2.180 kW, moc 2.180 kW, 

karta doboru załącznik do opracowania. Zamontować izolację wymiennika prefabrykowaną – 

zamówić wraz z wymiennikiem u producenta. Wymiennik zamontować na fundamencie 

betonowym.  
 

Stacja uzdatniania wody. 
Uzupełnienie zładu kotłowego realizowane może być z istniejącej stacji uzdatniania wody. 

Wykonać - doprowadzić instalacje wody uzdatnionej do uzupełniana zładu kotłowego – rury 

stalowe ocynkowane.   
Jako alternatywa (do decyzji inwestora) do napełniania i uzupełniania zładu kotłów 

kondensacyjnych można zamontować stację uzdatniania wody ze sterownikiem objętościowym 

np. firmy Viessmann Aquaset 500 o parametrach pracy: natężenie przepływu przy napełnianiu - 

1,5 m3/h, czas napełniania zładu < 1h (pojemność zładu obiegu kotłowego około 0,96 m3). 
 

Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne. 

Przewody i urządzenia po zakończeniu i odebraniu prób ciśnieniowych należy oczyścić z brudu i 

rdzy, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami zgodnie z ISO 8501. 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać 
należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Materiały przeznaczone do 

wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia. 

Przewody i urządzenia zaizolować otulinami PUR w płaszczu z folii PCV z oznaczeniem 

izolacji: 

- zasilenie instalacji co. - czerwony ciemny 

- powrót instalacji co. - niebieski jasny 

- woda zimna - zielony 

Wymagane grubości izolacji rur grzewczych:  

- DN15 - DN20 - 20mm, 

- DN25 – DN32 - 30mm, 

- DN40 – DN100 – równa średnicy wewnętrznej, 

- DN>100 - 100mm, 

Na płaszczu izolacji należy pomalować kolorami kierunki przepływu w zależności od 

przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270. 

 

Próby i badania 

Próbę ciśnienia instalacji wykonać zgodnie z PN-64/B-10400. Badania kotłowni polegają na: 

- sprawdzeniu wykonania i zastosowania materiałów zgodnie z dokumentacją 
techniczną; 

- sprawdzenie szczelności urządzeń; 
- sprawdzeniu czy wymiennik, zbiorniki, armatura wyposażona jest w tabliczki 

znamionowe; 

- sprawdzenie zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganym w dokumentacji 

technicznej; 

Sprawdzenie szczelności urządzeń należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych 

głównych zaworach odcinających. Badania należy przeprowadzić przez napełnienie urządzeń 
wodą zimną i podniesienie ciśnienia do wartości 0,4 MPa. Ponadto należy wykonać próbę na 

gorąco przez 72 godziny. 

Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Instalację napełnić wodą o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania”. 

 

Warunki wykonania i odbioru 

Wykonanie robót montażowych, próby i odbiory na podstawie „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe" oraz obowiązujących przepisów. 

Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy. Przy dostawie żądać aktualnych 

świadectw dopuszczenia. 

Po wykonaniu instalacji ciepła w obrębie kotłowni wykonać trzykrotnie płukanie całej instalacji 

wodą o prędkości większej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Próby szczelności instalacji wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonanie należy zlecić autoryzowanemu wykonawcy. 

Odbiór powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego 

zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Po pozytywnym 

zakończeniu rozruchu próbnego, Inwestor zwołuje komisję odbioru. Komisja odbioru dokonuje 

odbioru i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej i 

instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, Wykonawca 

przed przekazaniem Użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną instrukcję 
eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny kotłowni, podstawowe zasady 

funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie 

użytkownika. 

 

mgr. inż. Marek Jatkowski 

 



6 

 

 

 

II. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Przedmiotowy obieg kotłowy do wymiennika - kotły o mocy sumarycznej: Qk=2.180 kW.  

 

Dobór pomp  

Obieg wymiennik – sprzęgło hydrauliczne.  

Qk - moc znamionowa 

Vv - temperatura na wyjściu 

Vr - temperatura na wejściu 

cw - właściwa pojemność cieplna wody 1,163 x 10 -3 

Wymagana wydajność pompy: 

 

V1 = 1,15 x 2180 / (75-55) x 1,163 = 107,7 m3/h 

V1 = 107,7 m3/h  

- opory instalacji - 15,0 kPa 

- opory wymiennika - 24,4 kPa 

           Σ = 39,4 kPa  

Dobrano pompę f-my Grundfos typ TPE 125-80/4 A-F-A-BQQE-JD3 - 99113654 

 

Dobór naczynia wzbiorczego obiegu kotłowego 

Projektuje się naczynie wzbiorcze przeponowe do pracy w systemie zamkniętym 

Pojemność zładu:   

Pojemność instalacji:  Vinst= 800 dm3
 

Pojemność wodna kotłów:  V1= 935 dm3, V2= 1398 dm3, V3= 93 dm3, razem 2.462 dm3
 

Pojemność wodna wymiennika:  Vwym = 163 dm3
 

Vcałk = 3.389 dm3. Do obliczeń przyjęto V=4.000 dm3
 

 

Pojemność użytkowa naczynia: 

Vu = 1,1 x v x ρ1 x ∆v 

v – całkowita pojemność instalacji = 4,0 m3
 

∆v – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej = 0,0256 

ρ1 – gęstość wody w temp 10 °C – 999,7 kg/m3
 

V
1
=

Q
k

(V
v
− V

x
)× c

w

× 1,15
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Vu = 1,1 x 4,0 x 999,7 x 0,0256 = 112,6 dm3  

Minimalna pojemność naczynia wzbiorczego wynosi Vu = 112,6 dm3. 

Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi: 

Vn = Vu x (pmax + 1) / (pmax – p) [dm3] 

Vu - pojemność użyteczna = 112,6 dm3 

pmax – max obliczeniowe ciśnienie w naczyniu 

p – ciśnienie wstępne w naczyniu 

pst – ciśnienie hydrostatyczne w instalacji C.O. na poziomie króćca 

przyłączeniowego rury wzbiorczej = 0,66 bara 

                      Vn = 112,6 x (3 + 1) / (3 – 1,4) = 281,5 [dm3] 

Dobrano naczynie wzbiorcze zamknięte przeponowe Typu Reflex N400 z membraną o 

przekroju kołowym i średnicy 740 mm wysokości 1102 mm. Króciec przyłączeniowy DN 25 

mm Masa naczynia 47 kg.   

Obliczenie min średnicy rury wzbiorczej:  

 

dmin = 0,7 x (112,6)1/2 = 7,42 mm. 

Zgodnie z normą dobrano rurę wzbiorczą stalową DN=25 mm.  

 

Zawory bezpieczeństwa (zabezpieczenie wymiennika) 

Dobór  zaworów bezpieczeństwa 

Zgodnie z PN-99/B-02414 dobór wykonano w oparciu o: PN-81/M-35630  

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

Qk = 2180 kW 

r = 2134 kJ/kg (p = 3,0 bar) 

   

m ≥ (2180 x 3600) / 2134 = 3677,6 kg/h 

 

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu: 

K1 = 0,54 

α= 0,51 (Syr 1915, 1 1/2” – 3,0 bar) 

p1= 0,30 MPa 

 

A = 3677,7 / (10*0,54*0,51*(0,3+0,1)) = 3338,5 mm2 

 

dmin= 0,7x√Vu






≥
h

kg

r

Qk
m

( ) [ ]2

1 1,01***10
mm

pK

m
A =

+
=
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d = (4 * 3338,5 / 3,14)1/2 = 65,2 mm 

 

Przyjęto następujący zawór bezpieczeństwa: 3 zawory SYR typ 1915, wielkość 1 1/2”, 

nastawa 3,0 bar, d= 35 mm (3*d = 3*35 = 105 mm), montaż bezpośrednio za 

wymiennikiem. Dopuszcza się montaż innego/innych/ zaworu/ów/ bezpieczeństwa 

spełniających wymagania obliczeniowe i UDT. 

 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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   ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEŃ 
 

 

L.P. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ Uwagi 

a1. Wymiennik płytowy typ FE-062-P10-107, moc 

2.180 kW z izolacją termiczną 
1 Secespol 

a2. Zawór kulowy kołnierzowy DN 125 2 EFAR 

a3. Zawór kulowy kołnierzowy DN 200 5 EFAR 

a4. Odpowietrznik automatyczny z naczyńkiem o poj. 

0,5 l + zawór odcinający DN15 

2 AFRISO 

a5. Naczynie wzb. przeponowe Reflex N400  1 REFLEX 

a6. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN=1 1/2” ciśn. 

otwarcia 3 bar 

4 SYR 

a7. Zawór zwrotny kołnierzowy DN 125 1 DANFOSS 

a8. Pompa typ TPE 125-80/4 A-F-A-BQQE-JD3 z 

izolacją termiczną 
1 Grundfos 

a9. Termo-manometr 0-4 bar  4 AFRISO 

a10. Stacja uzdatniania wody typ Aquaset 500  1 VIESSMANN 

a11. Filtr Epuroit I25-50 DN 25 1 VIESSMANN 

a12. Zawór napełniania instalacji Typ BA Combi 6628 1 SYR 

    

    

    

 

 

Uwaga w zestawieni nie ujęto kształtek, podpór, uchwytów i opasek montażowych, materiałów 

pomocniczych 

 

Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały innych producentów, pod warunkiem 

zachowania parametrów technicznych zgodnych i nie gorszych z urządzeniami i materiałami 

zawartymi w projekcie. Wszystkie urządzenia i materiały winny posiadać stosowne certyfikaty 

bezpieczeństwa bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

          mgr inż. Marek Jatkowski 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

OBIEKT:  

Istniejąca kotłownia gazowa - montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów 

gazowych od obiegu sieciowego w kotłowni ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie 
 

INWESTOR: 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. 

11 – 600 Węgorzewo ul. B. Chrobrego 4 

 

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek Jatkowski 

Nr ew. WAM/IS/0929/01 
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Część opisowa. 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje kotłowni - montaż wymiennika ciepła w celu 

oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego. Do wykonania: 

− Demontaż części istniejącej instalacji i urządzeń 

− Montaż projektowanych instalacji i urządzeń w budynku 

− Podłączenie do instalacji armatury i urządzeń. 

− Kontrole i próby szczelności instalacji. 

− Odbiór instalacji. 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

Wyposażenie technologiczne kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz 

wskazanie środków, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót instalacyjnych. 

− Na poparzenie ogniem jest narażony pracownik operujący palnikiem gazowym. Podczas 

wykonywania prac spawalniczych, lub lutowniczych należy zwrócić uwagę na prawidłowe 

zabezpieczenie butli z gazem, sprawność przewodów łączących palnik z butlą. Po 

ukończeniu prac wyłączyć palnik i odłożyć na wyznaczone miejsce. 

− Prace związane z wykorzystaniem podestów roboczych lub rusztowań mogą stworzyć 
zagrożenie upadku z wysokości. Podesty i rusztowania, winny spełniać wymagania 

bezpieczeństwa, oraz posiadać atest. Nie dozwolone jest używać nie sprawnych technicznie 

podestów i rusztowań. Strefa prac na wysokościach powinna być odgrodzona oznaczona  
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− Porażenie prądem elektrycznym podczas prac przy pomocy ręcznych elektronarzędzi. 

Przewody jak i elektronarzędzia zabezpieczyć przed zamoczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym. Nie wolno używać narzędzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu 

jakiemu mają służyć.  

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem robót, osoba nadzorująca pracowników informuje o zasadach 

bezpieczeństwa wykonywania pracy, zaznajamia z zasadami postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożenia, z instrukcją obsługi narzędzi, wyposaża pracownika w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wyznacza osobę 
– brygadzistę, która poprowadzi roboty instalacyjne. 

5. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- wykonać ogrodzenie i oznakowanie placu budowy; 

- zapewnić stosowanie kasków ochronnych; 

- zapewnić odpowiednie rusztowania / posiadające wymagane atesty/; 

- zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego sprzętu chroniącego przed 

upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa); 

- zabezpieczyć miejsce przejazdu samochodów na terenie otaczającym budynek 
 

6. Wskazanie środków zapewniającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii lub innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do prac należy rozpoznać teren, zaznajomić się z obiektem 

będącym miejscem wykonywanych robót, powiadomić wszystkich zainteresowanych o 

miejscu i czasie rozpoczęcia wykonywanych prac.  

Wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów, odpadów oraz drogę ewakuacyjną na 

wypadek pożaru, awarii itp.  

 

       mgr inż. Marek Jatkowski  

 


