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1. PODSTAWOWE DANE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejącej kotłowni gazowej w zakresie 
technologii oraz wewnętrznej instalacji gazowej w rozbudowywanej szkole podstawowej nr 1 w 
Międzyzdrojach. 
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę sporządzenia opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora; 
 podkłady architektoniczno-budowlane; 
 materiały archiwalne; 
 wytyczne technologiczne przekazane przez Inwestora w zakresie realizacji instalacji wewnętrznych; 
 wizje lokalne na terenie zakładu; 
 normy, wytyczne i przepisy związane z projektowaniem instalacji sanitarnych; 
 programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych 
urządzeń. 

 
Obowiązujące akty prawne: 

 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 
poz. 1118 z 2006 r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi 
późniejszymi zmianami, opublikowane także w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Obowiązujące Polskie Normy z zakresu instalacji sanitarnych. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi przedstawienie rozwiązań w zakresie technologii kotłowni 
gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu. 
 

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz przyjętymi założeniami: 

 W ramach rozbudowy obiektu przewiduje się zwiększenie mocy kotłowni wg zapotrzebowania i 
dołożenie kotła do pracy w układzie kaskadowym z istniejącą jednostką kotłową; 

 Istniejąca obecnie kotłownia jest zasilana gazem ziemnym; 
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

3.1. DOBÓR KOTŁÓW, PALNIKÓW I STEROWANIA 
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, bilans strat cieplnych dla obiektu wynosi około 620 kW. Obecnie 
eksploatowane są 2 kotły firmy Lumo o mocy 400 kW oraz 220 kW. Są to kotły pracujące w układzie 
kaskadowym. Rozbudowa kotłowni polegać będzie na wymianie kotła Lumo o mocy 220 kW na jednostkę 
Vitoplex 200 o mocy 560kW marki Viessmann. Wraz z kotłem należy zakupić automatykę Vitotronic 100 
GC1 szt. 2 oraz Vitotronic 333, dzięki której będzie możliwa praca w kaskadzie kolejnego kotła oraz 
możliwość wysterowania instalacji.. 
 
Dla warunków wynikających z określonego zapotrzebowania ciepła przewiduje się kotłownię wodno-
pompową wg systemu zamkniętego z naczyniem przeponowym zamkniętym wg PN-B-02414:1999 o 
parametrach maksymalnych 80/60OC. Kotły zamontowane będą w pomieszczeniu kotłowni.  
 

3.2. LOKALIZACJA I OBCIĄŻENIE CIEPLNE KOTŁOWNI 
Istniejąca kotłownia zlokalizowana jest w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu na 
kondygnacji piwnicy (patrz część rys.) o powierzchni 49,24 m2, co przy wysokości 2,8 m daje kubaturę 
138,32 m3. W związku z jej rozbudową do łącznej mocy 960kW należy istniejące pomieszczenie nieco 
powiększyć. Można w tym celu wykorzystać pomieszczenie sąsiednie wykorzystywane jako „węzeł cieplny” 
z rozdzielaczami c.o.. Dzięki temu uzyskano prawie 82m3 kubatury i warunek obciążenia cieplnego został 
spełniony. 
 
Obciążenie cieplne kotłowni oblicza się ze wzoru:  

q
Q
V

K

K
= = 4,37 kW/m3 

Qk max – maksymalna moc cieplna kotłów = 960 kW; 
VK –kubatura kotłowni, wynosząca 219,5 m3. 
 
Obciążenie cieplne kotłowni wynosi q = 4,37 kW/m3 < 4,65 kW/m3. Warunek obciążenia cieplnego został 
spełniony, zatem kubatura pomieszczenia kotłowni w pełni zabezpiecza obciążenia cieplne 
zamontowanych kotłów. 
 

3.3. WYMAGANIA DODATKOWE DO KOTŁOWNI 
Zgodnie z aktualnymi przepisami, kotłownia powinna być zlokalizowana w służącym wyłącznie do tego 
celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 
Oczywiste jest spełnienie tego warunku. 
 
Ponadto znajdować się powinna na najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku w pomieszczeniu 
specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyłącznie do zainstalowania kotłów wraz z niezbędnym 
wyposażeniem związanym z ich eksploatacją – to również jest spełnione. 
 
Zaleca się ponadto, aby pomieszczenie kotłowni miało co najmniej jedną ścianę zewnętrzną oraz było 
umieszczone możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń lub w stosunku do budynków 
ogrzewanych przez wspólną kotłownię – warunek również spełnia. 
 
Wysokość kotłowni powinna być taka, aby była zapewniona właściwa obsługa kotłów, ale nie mniejsza niż 
2,5 m – mamy 2,8 m. 
 
Oświetlenie powinno być naturalne, możliwie od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie mniejsza niż 1:15 
względem podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość 
otwierania – warunek spełniony. 
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Poza tym kotłownię należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami 
stopnia ochrony IP-65 – wymagania dla projektanta oświetlenia. 
 
Kanały nawiewne powinny być umieszczone w przegrodzie zewnętrznej z dolną krawędzią umieszczoną 
nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi; powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić co 
najmniej 5 cm2 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej niż 300 cm2; otwory nawiewne 
powinny być niezamykane, ale w celu umożliwienia regulacji nawiewu, należy stosować urządzenia 
zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż 50% – warunek spełniony 
(patrz pkt. dotyczący wentylacji). 
 
Wentylacja wywiewna – nie zamykane otwory wywiewne, umieszczone możliwie blisko stropu; 
powierzchnia otworów wywiewnych równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie 
mniejsza jednak niż 200 cm2– warunek spełniony (patrz pkt. dotyczący wentylacji). 
 
Wyloty kominów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość co najmniej 0,60 m od poziomu kalenicy: 

Warunek spełniony. 
 
Drzwi do kotłowni powinny być niepalne, ich odporność ogniowa zgodna z aktualnymi przepisami, 
szerokość co najmniej 0,9 m i powinny być otwierane na zewnątrz kotłowni; powinny mieć od wewnątrz 
pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem – warunek spełniony 
(drzwi o szerokości 100 cm). 
 
Kotłownia powinna być wyposażona w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia 
umożliwiające schładzanie i odprowadzenia wody, o pojemności co najmniej równej pojemności wodnej 
największej jednostki kotłowej – warunek spełniony: jest studzienka schładzająca. 
 
Kotły o mocy cieplnej Q > 100 kW powinny być wyposażone w układ automatycznego wyłączenia kotła w 
razie obniżenia się poziomu wody w instalacji ogrzewania – również warunek spełniony. 
 

3.4. OSPRZĘT KOTŁOWNI I RURARZ 
Dla kotłów wodnych niskotemperaturowych wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC 90 
KW / 04 projektuje się dobór zaworu bezpieczeństwa ze względu na moc zainstalowanego kotła (pozostałe 
kotły będą miały przeniesione poprzednio zainstalowane zawory) 560 kW – firmy SYR typ 1915 – 1 ½ ’’ 
nastawa 3 bary. Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczeństwa: 
 
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla pary wodnej : 
 ]/[)1,0(10 1212 hkgpAKKm +×××××= α  
gdzie : 
α = współczynnik wypływu zaworu dla par i gazów, (dla SYR 1915 – 1 ½ ”, α = 0,53) 
A – obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu, 
p1 – ciśnienie przed zaworem  0,3 MPa 
K1 – współczynnik poprawkowy (dla pary wodnej nasyconej o ciśnieniu zrzutowym 0,3 MPa   K1 = 0,53) 
K2 – współczynnik poprawkowy (wyznacza się z wykresu w zależności od α i β. 
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Dobrano wstępnie zawór typ SYR 1915 – 1 ½ ”, do=35 mm, 
Powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu wynosi : 

 2
22

62,961
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3514,3
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mmdA =
×

=
×

=
π  

]/[47,1080)1,03,0(62,96153,00,153,0102 hkgm =+×××××=  
 
Wymagana przepustowość urządzeń na kotle powinna wynosić : 
m = m1 + m2 + ... + mn ≥ 3600 × ( N / r ) 
gdzie : 
 m – łączna przepustowość urządzeń zabezpieczających [kg/h] 
 m1, m2,..., mn – przepustowość poszczególnych urządzeń zabezpieczających [kg/h] 
 N – największa trwała moc cieplna – 530 kW 
 r – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa – 2163 kJ/kg 
 

 hkgm /932
2163
5603600 =×=  

m2 = 1080,47 kg/h > m = 932 kg/h zatem warunek został spełniony i w taki zawór należy doposażyć 
dokładany kocioł 560 kW. 
 
Ponadto projektuje się zamontowanie dodatkowego, identycznego z istniejącymi dwoma, naczynia 
wzbiorczego przeponowego typ E500 o poj. 500 dm3 prod. Reflex. Rura wzbiorcza: ponieważ norma PN-B-
02414:1999 określa minimalną średnicę rury wzbiorczej wynoszącą minimum 20 mm, przyjęto średnicę 
rury wzbiorczej równą średnicy przyłącza do naczynia przeponowego 1”. 
 
Dla kotłowni powyżej 100 kW należy zastosować ogranicznik poziomu wody kotłowej w postaci wyłącznika 
pływakowego z urządzeniem kontrolnym i blokadą. Urządzenie może pracować w warunkach: 
maksymalne ciśnienie 10 bar oraz maksymalna temperatura 100oC. Urządzenie składa się z części 
wykonawczej i elektrycznej – dla nowego kotła 510 kW dobrano urządzenie firmy „SYR” typu 933.1. 
 
Dla zapewnienia wyrównania ciśnienia w obiegach zaprojektowano zawory regulacyjne Hydrocontrol firmy 
OVENTROP.  
 
Instalację w kotłowni projektuje się z rur stalowych przewodowych czarnych (PN-80/H-74244) łączonych 
przez spawanie, armaturę łączyć na kołnierze i gwint. Instalację wykonać zgodnie ze schematem 
technologicznym kotłowni. Rurociągi i rozdzielacze izolować cieplnie izolacją PU gr. 20 mm ISOTUBE 
prod. NMC. W związku ze zwiększeniem mocy kotłowni konieczna będzie wymiana części murarzu. 
 
Rurociągi przed założeniem izolacji należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości według PN/H-97050 i 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Na płaszczu izolacji należy oznaczyć kolorami kierunki przepływu w 
zależności od przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270. 
 

3.5. WENTYLACJA KOTŁOWNI 
Wentylacja kotłowni musi zapewniać ciągłą wymianę powietrza w ilości niezbędnej do prawidłowego 
spalania paliwa podczas pracy kotła oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń. Aby zapobiec korozji, powietrze dostarczane do procesu spalania powinno być wolne od 
agresywnych substancji (np. rozpuszczalników, farb, klejów, aerozoli i różnych domowych środków do 
czyszczenia). W przypadku pojawienia się pyłu i kurzu, np. podczas robót remontowych na elewacji, kocioł 
należy odpowiednio zabezpieczyć i tymczasowo zaniechać eksploatacji. 
 
W kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno–wywiewną zapewniającą 2-krotną wymianę 
powietrza w pomieszczeniu kotłowni, zapewniającą jednocześnie doprowadzenie powietrza do spalania w 
ilości 1,6 m3/h na 1 kW mocy zainstalowanej, zatem: 
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Va= 1,6*Q = 1,6 * 960 = 1536 m3/h; 
 
ilość powietrza do wentylacji (kubatura 219,5 m3): 
 
V= n × Vkott = 1 * 219,5 = 219,5 m3/h 
 
Łączna ilość powietrza do wentylacji kotłowni wynosi więc Vc =1755,5 m3/h. 
 
Pole powierzchni otworu nawiewnego: 

42,0
2,195,03600

5,1755
3600

=
××

=
××

=
nk

C
N v

V
F

η
 m2 

gdzie: 
NF  pole powierzchni przekroju kanału nawiewnego, 

kη  sprawność kotłowni, przyjęto 95% z uwagi na dwa kotły konwencjonalne i jeden kondensacyjny, 

nv  zakładana prędkość powietrza w kanale nawiewnym, przyjęto 1,2 m/s. 
 
Zgodnie z przepisami, powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy 
1 kW nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej niż 300 cm2, zatem sprawdzamy ten warunek: 
 

41,0960*0005,0*005,0' === kN QF m2

 
Przyjęto wartość czerpnię o wymiarach 0,6 x 0,7 m (0,42 m2). Należy wykonać czerpnię w przegrodzie 
zewnętrznej o wymiarach 0,6 x 0,7 m z dolną krawędzią umieszczoną nie wyżej niż 30 cm ponad 
poziomem podłogi. Nawiew do pomieszczenia będzie realizowany za pomocą kanału nawiewnego o 
wymiarach typu “Z” sprowadzonego na wysokość 30 cm od posadzki kotłowni (zgodnie z częścią 
rysunkową). Czerpnię powietrza do kotłowni umieścić na wysokości minimum 2,0 m nad poziomem terenu 
(zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych). Kanał nawiewny wykonać z gotowych elementów 
z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot i wylot kanału nawiewnego zabezpieczyć kratkami. Otwór nawiewny 
powinien być niezamykany, ale w celu umożliwienia regulacji nawiewu, można stosować urządzenia 
zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż 50%. 
 
Wywiew z pomieszczenia kotłowni powinien być realizowany przez nie zamykane otwory wywiewne, 
umieszczone możliwie blisko stropu, przy czym powierzchnia otworów wywiewnych równa się co najmniej 
połowie powierzchni otworów nawiewnych, lecz nie mniejsza jednak niż 200 cm2: 
 

21,042,05,05,0 =×=×= NW FF m2 > 0,02 m2 

 
Zatem wywiew z pomieszczenia realizowany będzie za pomocą kanału o wymiarach 600*350 mm 
(powierzchnia 0,5 m2) wyprowadzonego ponad dach. 
 
Drożność kanałów wentylacyjnych powinna być sprawdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego i 
potwierdzona odpowiednim protokołem. 
 

3.6. ODPROWADZENIE SPALIN 
Spaliny z każdego z kotłów pracujących w kaskadzie będą odprowadzane indywidualnym systemem 
kominowym. Odprowadzenie spalin z kotła Vitoplex 200 560kW należy wykonać przewodem spalinowym o 
średnicy zgodnej z zaleceniami producenta. 
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3.7. UWAGI DOTYCZĄCE WEWNĘTZRNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
Instalacja będzie zasilała w gaz ziemny odbiorniki gazu, którymi są istniejący kocioł LUMO o mocy 400 kW 
oraz projektowany Vitoplex 200 o mocy 560kW. Projektowany kocioł współpracował będzie w z palnikiem 
nadmuchowym Riello RS 50/M. W związku ze znacznym zwiększeniem mocy kotłowni, przekrój istniejącej 
instalacji gazowa będzie niewystarczającą do nowych potrzeb. W związku z tym należy dokonać jej 
wymiany. Poza zmianą murarzu należy zwiększyć istniejący bufor gazu oraz sprawdzić u dostawcy gazu 
rzeczywiste możliwości przesyłowe dla danego zapotrzebowania. Szczegóły wg części rysunkowej.  
 

3.8. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ 
Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych za pomocą spawania. 
Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury. Rury stalowe powinny 
spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 10208-2 +AC „Rury stalowe przewodowe dla mediów 
palnych. Rury o klasie wymagań B”. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. Do uszczelniania 
gwintu metodą tradycyjną używa się wyczesanych włókien konopnych nasyconych pastą nie wysychającą. 
Zamiast włókien konopnych do uszczelniania gwintów rurowych odpowiedniejsze są specjalne taśmy 
uszczelniające. Przejścia przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne i stropy), 
należy prowadzić w rurach ochronnych. Są to krótkie odcinki rur stalowych, osadzone na zaprawie 
cementowej w ścianie lub stropie (o średnicy 40 mm większej od średnicy rurociągu). Przestrzeń między 
rurą ochronną a przewodową należy wypełnić sznurem smołowanym i masą bitumiczną lub inną nie 
powodującą korozji rur. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych 
w odległości 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach w ścianie wypełnionych łatwo usuwalną zaprawą 
tynkarską, nie powodującą korozji (zaprawa cementowa). Pomiędzy przewodami instalacji gazowych, a 
przewodami innych instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny 
być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaż i późniejszą eksploatację. Wzajemne 
oddalenie tych przewodów musi więc umożliwiać wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a 
także wymianę przewodów gazowych jak również sąsiadującej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiędzy 
poziomymi odcinkami instalacji gazowych a innymi równoległymi przewodami powinien być zachowany 
minimalny odstęp nie mniejszy niż 10 cm. Przy krzyżowaniu się przewodów gazowych z przewodami 
innych instalacji, pomiędzy nimi musi być zachowane światło nie mniejsze niż 2 cm.  
 
Odcinki przewodów instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku i położone poniżej poziomu 
terenu oraz przechodzące przez zewnętrzne przegrody budowlane, powinny spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących budowy sieci gazowych. Przewody instalacji gazowych muszą być 
mocowane do ścian lub innych trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą zamocowań 
wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z 
tworzyw sztucznych, gdyż takie zamocowania są na ogół nieodporne na podwyższone temperatury i w 
przypadku pożaru w pomieszczeniu nie spełniają swojej funkcji, przyspieszając rozszczelnienie połączeń, 
a także pęknięcia i urwanie się przewodów. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych 
do ściany lub sufitu nie powinny być mniejsze niż 1,5 m. Dla dłuższych, prostych odcinków odległość ta 
może być zwiększona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podłączeniu powinien znajdować się nie dalej niż 0,5 m 
od odbiornika gazu. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 4 mm/1 mb w kierunku 
przyborów gazowych lub dopływu gazu. 
 
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Zabezpieczenie to wykonuje się przez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a następnie pokrycie ich 
farbą podkładową i nawierzchniową. Układanie instalacji gazowej pod podłogą jest niedopuszczalne. 
Przewodów instalacji gazowej nie można wykorzystywać jako wsporników dla innych przewodów, 
urządzeń oraz elementów stanowiących stałe lub ruchome wyposażenie pomieszczenia. Nie dopuszcza 
się także do wykorzystywania przewodów gazowych jako przewodów uziemiających instalacji elektrycznej, 
przewodów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych lub elementów instalacji odgromowej. 
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Odbiorniki gazu należy połączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej. Przed każdym urządzeniem 
należy zamontować filtr skośny (zapewnienie czystości paliwa) oraz zawór kulowy ćwierćobrotowy, 
odcinający dopływ gazu. Kurek ten należy zamontować w pozycji poziomej, w miejscu łatwo dostępnym, w 
odległości nie większej niż 0,5 m od króćca łączącego urządzenie z instalacją. Armatura odcinająca 
wykonana musi być z mosiądzu dupleks, brązu wyciskanego lub stali nierdzewnej (stopowej). Stosować 
należy wyłącznie zawory gazowe kulowe (z żółtą rączką), posiadające atesty. 
 

3.9. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 
Kotłownia wyposażona jest już w aktywny system bezpieczeństwa. W związku z tym nie ma konieczności 
jego rozbudowy.  
 

3.10. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
W pomieszczeniu, w którym stwierdzono obecność gazu, istnieje możliwość wybuchu. Nie wolno zatem 
używać wyłączników elektrycznych, gdyż grozi to powstaniem iskry, a także zwykłych latarek 
elektrycznych, a tym bardziej zapalać ognia lub wchodzić z otwartym płomieniem, np. świecy lub tlącym 
się papierosem. Pierwszą czynnością po stwierdzeniu powonieniem obecności gazu jest uprzedzenie 
obecnych o niebezpieczeństwie wybuchu. Następną czynnością jest otwarcie okien i przewietrzenie 
pomieszczenia. Dopiero wtedy należy znaleźć i ewentualnie usunąć przyczynę ulatniania się gazu. 
Najczęściej jest nią nieuwaga użytkowników i pozostawienie otwartych kurków przy przyborach. Kurki te 
należy zamknąć. Jeżeli gaz ulatnia się wskutek nieszczelności lub uszkodzenia przewodów, należy odciąć 
dopływ gazu przez zamknięcie kurka przy gazomierzu lub na pionie. Ulatnianie się gazu z przewodów 
rozdzielczych wymaga zamknięcia kurka głównego. 
 
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu o nieszczelności instalacji i ulatnianiu 
się gazu, gdyż naprawę nieszczelności lub uszkodzonej instalacji może wykonywać tylko dostawca lub 
osoby przez niego upoważnione. Wyszukiwanie nieszczelności może odbywać się tylko za pomocą wody 
mydlanej albo wykrywaczy gazu. Używanie w tym celu otwartego ognia, np. zapałek, jest zabronione! Ze 
względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub uzupełnień instalacji 
gazu bez zgody i nadzoru dostawcy gazu. Przy naprawach instalacji gazowej nie wykonuje się robót w 
obecności gazu. Naprawiane przewody muszą być odcięte od dopływu gazu i opróżnione z niego, a 
pomieszczenia, w których odbywa się naprawa – dobrze przewietrzone. 
 
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla (oznaką jest ból głowy, szum w uszach, zaczerwienienie twarzy i 
ciała, nudności, trudności w oddychaniu) należy poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, 
rozluźnić ubranie, ułożyć w pozycji swobodnej, ułatwiającej oddech, przykryć kocem, nie pozwolić zasnąć, 
ewentualnie podać tlen z inhalatora. W tym czasie druga osoba musi natychmiast wezwać pogotowie. W 
cięższych zatruciach połączonych z utratą przytomności, a nawet brakiem oddechu, należy zastosować 
sztuczne oddychanie, masaż serca i nie wcześniej niż minutę po wznowieniu oddechu rozpocząć 
podawanie tlenu z inhalatora w oczekiwaniu na pogotowie. 
 

4. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE 

4.1. WYTYCZNE BUDOWANO-KONSTRUKCYJNE 
 wykonać przekucia budowlane wzdłuż trasy prowadzenia instalacji wod.-kan. oraz c.o.; 
 ściany i strop kotłowni powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut (EI60), a 

zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 minut (EI30); 
 drzwi wejściowe do kotłowni wykonać jako stalowe atestowane o wysokości 2,1 m oraz 

szerokości min. 0,9 m otwierane na zewnątrz, zamykające się samoczynnie z zamkiem kulowym 
(zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem); 

 wykonać kanał wentylacji nawiewnej z kratką umieszczoną maksymalnie 30 cm nad posadzką 
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(wg części rysunkowej); 
 wykonać kanał wentylacji wywiewnej (wywietrzak) z kratką umieszczoną możliwie blisko stropu 

wg części rysunkowej; 
 

4.2. WYTYCZNE INSTALACYJNE 
 po wykonaniu instalacji gazowej należy ją poddać próbie szczelności o ciśnieniu 50 kPa; ciśnienie 

próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny; 
 przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników; konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych; pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
należy stosować podkładki elastyczne; konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur; 

 podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody; 
 w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym 

w miejscach tych nie może być połączeń rur; przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 
ma być wypełniona szczeliwem elastycznym; tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 
2 cm powyżej posadzki; tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej; 

 przewody instalacji prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych od krawędzi przegród; trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w 
dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo 
zlokalizować; 

 przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty 
czerpalne; 

 wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w taki sposób, aby nad 
przejściami był zapewniony wolny prześwit, wynoszący co najmniej 2 m; 

 nie prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych; minimalne 
odległości tych przewodów od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm; 

 elementy instalacji mocować na zawiesiach i podporach systemowych HILTI lub równoważnych; 
 zainstalować umywalkę; 
 odpływ skroplin z kominów doprowadzić do kanalizacji; 
 ze studzienki schładzającej wykonać odpływ do kanalizacji; 
 zainstalować zestaw do napełniania wodą zmiękczoną i doprowadzić wodę do zaworu 

czerpalnego z końcówką na wąż do napełniania i uzupełniania zładu c.o.; 
 na przewodach kominowych zainstalować rewizje umożliwiające okresową kontrolę i ewentualne 

czyszczenie; 
 po wykonaniu montażu należy instalację c.o. poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 

razy większym od ciśnienia roboczego. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 
godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać „na zimno” i „na gorąco” podczas uruchomienia 
kotłów; 

 z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i 
Wykonawcę; 

 Wykonać inwentaryzację powykonawczą. 
 

4.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 
 wykonać instalację elektryczną i oświetlenie kotłowni zgodnie z IP-65; 
 wykonać łatwo dostępny z zewnątrz pomieszczenia kotłowni awaryjny wyłącznik prądu dla 

natychmiastowego wyłączenia prądu, który powinien być oznakowany w sposób trwały i łatwo 
czytelny; 

 doprowadzić zasilanie elektryczne do kotłów; 
 doprowadzić energię elektryczną do pozostałych urządzeń w kotłowni tego wymagających 
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(pompy i siłowniki zaworów mieszających) z lokalnej szafki zasilająco-sterującej (szafkę wykonać 
na podstawie odrębnego opracowania); 

 wszystkie przewody elektryczne osprzętu dodatkowego współpracującego z kotłem podłącza się 
do listwy zaciskowej w kotle, względnie za pomocą istniejących w kotle gotowych wtyczek lub 
gniazd; 

 uważać na prawidłowe podłączenie faz! 
 wykonać uziemienie instalacji, elementów kotłowni a także zabezpieczenie odgromowe kominów; 
 przewody instalacji elektrycznej w kotłowniach zasilanych gazem ziemnym powinny być 

prowadzone poniżej dolnej krawędzi otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni; 
 podłączenia urządzeń wykonać według DTR poszczególnych urządzeń; 
 należy przestrzegać warunków technicznych odpowiedniego zakładu energetycznego. 

 

4.4. WYMAGANIA P-POŻ 
 drzwi do kotłowni z zewnątrz budynku nie muszą być wykonane z materiałów niepalnych i 

spełniać wymagania klasy EI 30 odporności ogniowej, natomiast muszą otwierać się na zewnątrz 
kotłowni zamykając się samoczynnie; 

 czopuch każdego kotła wykonać z elementów, które zapewniają właściwą odporność ogniową 
przewodu; 

 izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i 
ogrzewania powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia; 

 wszystkie przejścia instalacji rurowych przez przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe 
należy wyposażyć w odpowiednie przepusty, o odpowiedniej odporności EI. 
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5. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, zasadami 
BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych 
przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Podczas 
montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z 
dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r. 

 
 
Opracował: 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

6.1. RZUT KOTŁOWNI – SKALA 1:50       RYS. 1 

6.2. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI – SKALA 1:50    RYS. 2 

 


