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Opracowanie zawiera: 

 

1. Opis techniczny i specyfikację urządzeń 

2. Rysunki: 

- nr 1 – Rzut kotłowni; skala 1:50 

- nr 2 – Schemat technologiczny kotłowni 

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej w 
budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7. 

 
ETAPY REALIZCJI ROBÓT: 

 
ETAP 1: 

- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i 

prawidłowego funkcjonowania oddziałów 
- budowa zewnętrznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu 

- budowa pomieszczenia gazów medycznych 
- ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje) 

 
ETAP 2 - wykonanie pozostałych prac budowlanych, w tym m.in.: 

- blok operacyjny (3 piętro) 
- centralna sterylizatornia (4 piętro) 

- ocieplenie pozostałej części budynku (elewacje) 
- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany) 

 
Rozbudowa kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku będzie wykonywana w 

etapie 2 realizacji robót. 

 
1. Podstawa opracowania 

 
1. Umowa z Inwestorem, 

2. Podkłady architektoniczne, 

3. Wizja lokalna, 
4. Uzgodnienia z Inwestorem, 

5. Obowiązujące normy i przepisy. 
 

 

2. Zakres i przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy technologii kotłowni wodnej 
niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-41,5 oraz rozbudowy i przebudowy wewnętrznej instalacji 

gazowej zasilającej kotły w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
przy ul. Szpitalnej 7. 

Projekt zawiera rozwiązania w zakresie technologii, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wytyczne 

dla branży budowlanej, wod-kan i elektrycznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Istniejąca kotłownia jest zlokalizowana w wydzielonym budynku. 
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3. Kotłownia – opis projektowanego rozwiązania 

 

3.1. Opis ogólny 
 

Po analizie bilansu ciepła i struktury zapotrzebowania oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem źródłem 
ciepła będą dwa kotły wodne niskoparametrowe Viessmann Paromat Simplex o mocy nominalnej 1400 kW 

(istniejące) i jeden Vitoplex 200 SX2A o mocy 1300 kW (projektowany). Kotły będą pracowały w układzie 
kaskadowym. 

Kotły będą pokrywały zapotrzebowanie na ciepło do centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kotłownia będzie dostarczać czynnik grzejny o parametrach 

zmiennych, szczytowo wynoszących 90/70 C do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i 

przygotowania c.w.u. 

W ramach prac adaptacyjnych należy zdemontować regulatory kotłów Paromat Simplex typ Dekamatik M1 i 

M2 i zamontować Vitotronic300 MW1B (kocioł nadrzędny) i Vitotronic 100 GC1B (kocioł nadążny). 
Projektowany kocioł Vitoplex 200 SX2A będzie fabrycznie wyposażony w regulator Vitotronic 100 GC1A. 

Należy również wymienić regulator obiegu grzewczego Dekamatik HK1 na Vitotronic200-H HK1B.  
Obiegi grzewcze zasilane są z rozdzielaczy umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni i sterowane 

regulatorem kotła nadrzędnego Vitotronic 300 MW1Bi dodatkowego regulatora Vitotronic200-H HK1B. 
Regulatory należy połączyć szyną LON-BUS. 

 

Centralna ciepła woda w budynku przygotowywana jest priorytetowo względem instalacji centralnego 
ogrzewania w układzie pojemnościowym w 3 istniejących i 2 projektowanych równolegle połączonych  

wymiennikach wężownicowych Viessmann Vitocell 100-V o pojemności 1000 dm3. 
 

3.2. Technologia kotłowni 

 
Kotły będą pracowały w układzie kaskadowym z pompami kotłowymi, zaworami regulacyjnymi 

trójdrogowymi w obiegu mieszania gorącego i ze sprzęgłem hydraulicznym. Kotły wyposażone są w palniki 
wentylatorowe: 

 
 istniejące kotły K1 (nadrzędny) i K2 (nadążny) – palniki olejowo-gazowe GPK 140H, 

 projektowany kocioł K3 (nadążny) – palnik gazowy dwustopniowy progresywny Riello RS 190 ze 

ścieżką gazową MBC 1200CT 2” (GZ 41,5). 
Kotły będą dostarczały czynnik grzewczy o zmiennych parametrach (szczytowo 90/70oC) w zależności od 

zewnętrznej temperatury powietrza. Kocioł nadrzędny wyposażony jest w układ regulacji z kompensacją 
pogodową Vitotronic300 MW1B. Czujnik temperatury zewnętrznej jest zamontowany na północnej elewacji 

budynku w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej punktu 

załamania krzywej grzewczej oraz w okresie letnim kocioł będzie dostarczał czynnik grzewczy o stałych 
parametrach 80/60oC na przygotowanie c.c.w. w wymiennikach pojemnościowych. 

Regulacja obiegu grzewczego ciepłej wody będzie się odbywać w oparciu o dwupołożeniowy układ 
sterowania pompą obiegową. Stabilizacja ciśnienia w obiegu kotłowym i obiegu grzewczym oraz obiegu w.z. 

będzie się odbywała za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych. 

Do odprowadzenia spalin przewidziano trzy kominy zewnętrzne izolowane 2-ściankowe MKD o średnicy 
nominalnej 400 mm. Wysokość czynna kominów wynosi 15,0 m. 

 
3.3. Aparatura kontrolno pomiarowa i automatyczna regulacja 

 
W istniejących kotłach Paromat Simplex zastosowano regulatory pogodoweVitotronic300 MW1B (kocioł 

nadrzędny) i Vitotronic100 GC1B (kocioł podporządkowany). Projektowany kocioł Vitoplex 200 SX2A będzie 

wyposażony w regulator Vitotronic 100 GC1B. Istniejący regulator obiegu grzewczego Dekamatik HK1 należy 
zastąpić regulatorem Vitotronic200-H HK1B. Regulatory sterują pracą pomp obiegów kotłowych, zaworów 

regulacyjnych w obiegach mieszania gorącego oraz pompy obiegu grzewczego i ładowania wymienników 
c.w.u. Układ będzie realizował zmiennoparametrową regulację temperatury wody zasilającej (szczytowo 
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90/70oC) w funkcji temperatury zewnętrznej. Odpowiednia temperatura zasilania obiegów c.o. i c.t. będzie 

uzyskiwana za pomocą układu mieszania, zaopatrzonego w czujnik temperatury i zawór trójdrogowy 
mieszający. Temperatura centralnej ciepłej wody będzie regulowana za pomocą układu regulacyjnego 

z czujnikiem temperatury wody użytkowej i układem włączającym pompę obiegu wymienników c.w.u. 

Z regulatorem kotła nadrzędnego Vitotronic 300 MW1B sprzężony będzie regulator Vitotronic200-H HK1B. 
Należy je połączyć szeregowo kablem LON-BUS. 

 
3.4. Urządzenia zabezpieczające 

 

Do stabilizacji ciśnienia w zładzie zastosowano istniejące naczynie wzbiorcze i układ stabilizująco-
uzupełniający WDH2,5M. 

Stabilizacja ciśnienia w dwóch projektowanych pojemnościowych wymiennikach c.w.u. będzie się odbywała 
za pomocą dwóch przeponowych naczyń wzbiorczych Reflex DE80. Należy je zamontować do rurociągu 

wody zimnej przed wymiennikami. 
Przy każdym naczyniu wzbiorczym należy zamontować manometr. 

Przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnej granicy chronią: 

a) w obiegu kotłowym projektowanego kotła zawór bezpieczeństwa Si 6301 o średnicy 65x100 mm i 
ciśnieniu otwarcia po = 3,0 bar zesprężyną 0,25-0,36 MPa, zamontowany na kotle, 

b) w układzie przygotowania c.w.u. zawory bezpieczeństwa SYR 2115 1”x1 1/4”, o ciśnieniu otwarcia po = 
6 bar, zamontowane na instalacji wody zimnej przed podgrzewaczami pojemnościowymi. Istniejące 

zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia po=8 bar należy zdemontować. 

Przed zanikiem wody w projektowanym kotle chroni bezpiecznik poziomu wody  Viessmann 9521600, 
zamontowany na zasilaniu instalacji za kotłem. 

Szczegóły połączeń pokazano na schemacie ideowym kotłowni. 
Kotłownia wyposażonajest w aktywny system detekcji gazu ZAS-3, w skład którego wchodzi zawór 

motylkowy ZM DN150 z siłownikiem, centralka sterująca, detektory gazu (3 szt.) i sygnalizator optyczno-
akustyczny. 

Przewidziano następujące pomiary: 

 ciśnienia (manometry 0-0,6 MPa), 
 temperatury (termometry 0-60 o0, 0-120o0). 

 
3.5. Przewody 

 

Przewody  w obrębie  kotłowni w obiegu kotłowym zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg 
PN-H-74219, oraz ze szwem wg PN-H-74200, łączonych przez spawanie. Instalację wody zimnej w obrębie 

kotłowni zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych z połączeniami gwintowanymi. Instalację ciepłej 
wody użytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych z podwójną warstwą cynku typu TWT2 o 

połączeniach gwintowanych. 

Przewody w kotłowni rozprowadzone będą wzdłuż ścian i podwieszane za pomocą mocowań systemowych. 
Przewody należy zaizolować izolacją termiczną o grubościach określonych w dalszej części opracowania. 

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej o 2 dymensje od średnicy 
przewodu. 

 
3.6. Armatura 

 

Zastosowano następującą armaturę: 
 - zawory kulowe (np. Perfexim) PN 0,6 MPa, 

 - zawory zwrotne (np. Perfexim) PN 0,6 MPa, 
 - zawory bezpieczeństwa Si 6301, SYR 2115 (średnice w specyfikacji). 

Szczegółowy wykaz armatury znajduje się w specyfikacji. 

 
3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych 

 
Zewnętrzne powierzchnie rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozja za pomocą powłok 
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ochronnych. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewodów, spośród obecnie produkowanych 

styrenowo-akrylową, przeciwrdzewną, cynkową, wysokoprocentową, szarą jasną (dawny Cynkor) o symbolu 

7921-004-950 lub emalię syntetyczną kreodurową tlenkową czerwoną o symbolu 7962-008-250. Do 
rozcieńczania należy używać rozpuszczalnika do wyrobów kreodurowych o symbolu 8159-705-060. 

 
3.7.1. Przygotowanie powierzchni rur 

 
Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna być dokładnie odtłuszczona, oczyszczona z rdzy, 

zgorzeliny i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Pod emalię kreodurową lub farbę syntetyczną 

powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiadać co najmniej II stopniowi czystości wg PN-H-97052, 
natomiast pod farbę Korsil I stopniowi czystości przy chropowatości wg PN-M-04251. Najskuteczniejsza i 

najwłaściwsza metodą czyszczenia jest czyszczenie mechaniczne przez piaskowanie lub śrutowanie. 
Dopuszcza się czyszczenie ręczne. Powierzchnie przeznaczone do piaskowania, o ile są zatłuszczone, 

powinny być zmyte rozpuszczalnikiem organicznym, np. benzyną ekstrakcyjną, ksylenem itp. Czyszczenie 

mechaniczne można wykonać ściernicami.(płukany i suszony piasek, śrut żeliwny i stalowy, korund) o 
granulacji 0.8-1.2 mm. Piasku można używać do czyszczenia dwukrotnie, śrutu żeliwnego 20-krotnie, 

korundu 30-krotnie, śrutu stalowego 120-150-krotnie. 
 

3.7.2. Warunki techniczne nanoszenia powłok 

 
W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawierać się w granicach 10 -15 

lub oszronioną. Farbę należy nakładać możliwie w cienkich warstwach. Farba krzemianowo-cynkowa „Korsil” 

oraz „Cynkor” powinna być nakładana w 2 warstwach, tak aby łączna grubość wynosiła 0.09 - 0.10 mm. 
Każdą warstwę następna można położyć dopiero po utwardzeniu poprzedniej. 

 

3.7.3. Warunki suszenia i utwardzania powłok 
 

Powłoki z farby „Korsil” wysychają w czasie 30 minut - 2 godzin. Po 6 -12 godzinach od chwili  malowania 
należy je utwardzić, powlekając utwardzaczem do farb krzemianowo-cynkowych (8.5% roztwór kwasu 

fosforowego) lub wygrzać w temperaturze 18 - 20 ºC w ciągu 1 - 2 godzin. Należy utwardzać każda warstwę 

oddzielnie. Powłoki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej wysychają w czasie do 8 godzin,  zaś praktycznie 
po sezonowaniu w pomieszczeniu zamkniętym. Suszenia wymagają kolejno poszczególne warstwy.  

 
3.8. Odpowietrzenie i odwodnienie 

 
Odpowietrzenie instalacji zrealizowane będzie za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworami 

stopowymi o średnicy 15 mm, zamontowanych w najwyższych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji 

przewidziano w najniższym punkcie poprzez zawór ze złączką do węża. 
 

3.9. Próby i płukanie 
 

Przed przystąpieniem do prób całą instalację należy dokładnie przepłukać wodą wodociągową z prędkością 

przepływu nie mniejszą niż 2 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości wody.  
Niezależnie od tego po uruchomieniu instalacji w pierwszym okresie eksploatacji bacznie obserwować 

wskazania manometrów przed i za filtroodmulnikiem i w przypadku wzrostu oporów powyżej wartości 0,5 
bar niezwłocznie płukać. 

Należy wykonać próbę na zimno na ciśnienie 0,45 MPa po stronie wody grzejnej oraz 0,9 MPa po stronie 

c.c.w. Instalację c.c.w. i cyrkulacji należy dodatkowo zdezynfekować i przepłukać. 
Kotłownię należy poddać rozruchowi i ruchowi próbnemu przez okres 72 godzin od chwili uzyskania 

parametrów projektowanych. 
Instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości odpowiadającej zaleceniom dla ciepłownictwa. Uzupełnianie 
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wody z istniejącej stacji uzdatniania wody. Nie dopuszcza się napełniania i uzupełniania zładu wodą 

wodociągową. 
 

3.10. Izolacja termiczna 

 
Przyjęto izolację termiczną rur za pomocą elementów z pianki poliuretanowej o następujących grubościach: 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 125 mm – grubość izolacji 125 mm (typ izolacji Izovet); do 
izolacji łuków stosować elementy prefabrykowane, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 100 mm – grubość izolacji 100 mm, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 65 mm – grubość izolacji 65 mm, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 50 mm – grubość izolacji 50 mm, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 40 mm – grubość izolacji 40 mm, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 32 mm – grubość izolacji 30 mm, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 25 mm – grubość izolacji 25 mm, 

- przewody zasilające i powrotne średnicy 15-20 mm – grubość izolacji 20 mm, 
Opaski izolacji należy oznakować zgodnie z PN-B-01400 w kolorach: 
1. przewody wody grzewczej z/p  - cynober/fiolet 

2. przewody instalacyjne z/p   - karmin/niebieski 
3. woda zimna     - zieleń 

4. woda ciepła     - czerwony 

5. cyrkulacja     - żółty 
6. rury bezpieczeństwa   - jasnoczerwony 

Na przewodach należy oznaczyć kierunki przepływu zgodnie z dokumentacją. Całość prac należy wykonać 
zgodnie z normą PN-B-02421. 

 

3.11. Wykonawstwo 
 

Instalacje technologiczne kotłowni powinny być wykonane przez spawaczy uprawnionych przez NOT. 
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż, stosownych do rodzaju 

wykonywanych prac. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 
4. Wewnętrzna instalacja gazowa – opis projektowanego rozwiązania 

 
Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotły. 

Rozbudowa polega na wykonaniu pionowego odcinka instalacji gazowej od istniejącego kolektora DN150 do 
palnika gazowego projektowanej jednostki kotłowej o mocy 1300 kW. 

Przebudowa polega na wymianie pionowych odcinków instalacji od kolektora gazowego DN150 do 

istniejących jednostek kotłowych ze średnicy DN50 na DN80.  
Kotły będą zasilane gazem ziemnym GZ-41,5 średniego ciśnienia. 

Na rzucie kotłowni pokazano przebieg projektowanej instalacji gazowej. 
 

4.1.   Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 

 
Wewnętrzną instalację gazową w budynku wykonać zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 15.06.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zm.). 

 
 

4.2.  Przewody instalacji 

 
Do budowy  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku należy użyć rur stalowych spełniających wymagania 

normy PN/H-74200. Projektowane średnice przewodów gazowych, długości i przebieg instalacji pokazano na 
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rzucie kotłowni. Przed kotłem gazowym zamontować zawór kulowy odcinający DN80 i filtr siatkowy do gazu 
o średnicy DN80.  

 

4.2.  Główna próba szczelności 
 

Wykonać główną próbę szczelności instalacji gazowej. Próbie poddać odcinek instalacji gazowej od 
projektowanego gazomierza do projektowanego kotła gazowego w budynku. Czynnikiem próbnym będzie 

powietrze. Próbę przeprowadzić przed zabezpieczeniem antykorozyjnym rur stalowych, po ich oczyszczeniu, 
zaślepieniu końcówek i po podłączeniu kotła gazowego. Ciśnienie próbne na instalacji gazowej w budynku 

wynosi 0,05MPa. Manometr użyty do przeprowadzenia próby powinien być klasy 0,6 i posiadać aktualne 

świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,06MPa. Ciśnienie próbne wynosi 
0,05MPa. Wynik uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu się ciśnienia nie 

nastąpi jego spadek. 
Z przeprowadzonych prób sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez wykonawcę instalacji 

gazowej i właściciela budynku. 

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona przez dostawcę gazu w okresie 6 miesięcy od 
przeprowadzenia głównej próby szczelności, należy ją przeprowadzić powtórnie. 

 
4.3.  Połączenia instalacji gazowej i urządzeń gazowych 

 

Instalację gazową wykonać jako spawaną z rur stalowych czarnych bez szwu. W przypadku zastosowania 
połączeń gwintowych za pomocą kształtek, należy wykonać gazoszczelnie. Przed kotłem gazowym należy 

zamontować kurek gazowy odcinający i filtr siatkowy do gazu. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić 
na powierzchni ścian. Dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnianymi ekranami 

lub wypełnionych, po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji, łatwo usuwalną masą tynkarską, nie 
powodującą korozji przewodów (nie dotyczy rur miedzianych).  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurach osłonowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 

 
4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych 

 

Zewnętrzne powierzchnie rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewodów, spośród obecnie produkowanych 

styrenowo-akrylową, przeciwrdzewną, cynkową, wysokoprocentową, szarą jasną (dawny Cynkor) o symbolu 

7921-004-950 lub emalię syntetyczną kreodurową tlenkową czerwoną o symbolu 7962-008-250. Do 
rozcieńczania należy używać rozpuszczalnika do wyrobów kreodurowych o symbolu 8159-705-060. 

 

Przygotowanie powierzchni rur 
 

Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna być dokładnie odtłuszczona, oczyszczona z rdzy, 
zgorzeliny i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Pod emalię kreodurową lub farbę syntetyczną 

powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiadać co najmniej II stopniowi czystości wg PN-H-97052, 

natomiast pod farbę Korsil I stopniowi czystości przy chropowatości wg PN-M-04251. Najskuteczniejszą i 
najwłaściwszą metodą czyszczenia jest czyszczenie mechaniczne przez piaskowanie lub śrutowanie. 

Dopuszcza się czyszczenie ręczne. Powierzchnie przeznaczone do piaskowania, o ile są zatłuszczone, 
powinny być zmyte rozpuszczalnikiem organicznym, np. benzyną ekstrakcyjną, ksylenem itp. Czyszczenie 

mechaniczne można wykonać ściernicami (płukany i suszony piasek, śrut żeliwny i stalowy, korund) o 

granulacji 0.8-1.2mm. Piasku można używać do czyszczenia dwukrotnie, śrutu żeliwnego 20-krotnie, 
korundu 30-krotnie, śrutu stalowego 120-150-krotnie. 

 
Warunki techniczne nanoszenia powłok 
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W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawierać się w granicach 10 -

a wilgotność nie powinna być większa niż 75%. Nie należy nakładać farb na powierzchnię zawilgoconą lub 
oszronioną. Farbę należy nakładać możliwie w cienkich warstwach. Farba krzemianowo-cynkowa „Korsil” 

oraz „Cynkor” powinna być nakładana w 2 warstwach, tak aby łączna grubość wynosiła 0.09 - 0.10mm. 

Każdą warstwę następną można położyć dopiero po utwardzeniu poprzedniej. 
 

Warunki suszenia i utwardzania powłok 
 

Powłoki z farby „Korsil” wysychają w czasie 30 minut - 2 godzin. Po 6 -12 godzinach od chwili  malowania 

należy je utwardzić, powlekając utwardzaczem do farb krzemianowo-cynkowych (8.5% roztwór kwasu 
fosforowego) lub wygrzać w temperaturze 18 - 20 ºC w ciągu 1 - 2 godzin. Należy utwardzać każdą warstwę 

oddzielnie. Powłoki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej wysychają w czasie do 8 godzin,  zaś praktycznie 
po sezonowaniu w pomieszczeniu zamkniętym. Suszenia wymagają kolejno poszczególne warstwy.  

 
 

4.5.  Urządzenia gazowe 

 
 projektowane: 

 kocioł gazowy Viessmann Vitoplex 200 SX2A moc nom.  1300 kW – 1 szt. 
istniejące: 

 kocioł gazowy Viessmann Paromat Simplex moc nom.  1400 kW – 2 szt. 

  
        
4.6. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA BUDYNKU 
 

Do podstawowych obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego 
instalacji gazowej należy: 

- zapewnienie nadzoru nad wykonaniem głównej próby szczelności, 

- zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad 
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli instalacji, 

- w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji, 

- w każdym przypadku stwierdzenia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – 

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji, 
- stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie 

z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych, 
- kontrole okresowe należy przeprowadzać w porze wiosennej.  

 

 
5. Wytyczne branżowe 

 
5.1. Część budowlano-konstrukcyjna – wymagania 

 
Wykonać wszelkie prace wykończeniowe po robotach instalacyjnych, w szczególności prace murarskie, 

tynkarskie i malarskie w miejscach przejść przewodów. 

 
5.2. Cześć elektryczna, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

 
Kotłownia posiada osobny obwód zasilający z istniejącej rozdzielnicy. 

Pomieszczenie  jest wyposażone w instalację oświetleniową, zapewniającą natężenie oświetlenia zgodnie z 

PN-E-02033. Wyłącznik światła jest umieszczony wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach od strony 
zamknięcia. 

W razie zaniku napięcia projektowana pompa obiegowa powinna ruszyć bez konieczności ręcznego 
włączenia. 



 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ  

CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ  
POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ 

 

 

 

Należy przewidzieć zasilanie regulatora i elementów wymagających pomocniczej energii elektrycznej oraz 
wykonać połączenia impulsowe elementów regulacyjnych i wykonawczych według wytycznych producenta 

urządzeń. 

Zasilanie następujących projektowanych urządzeń: 
- pompa kotłowa – 1 szt.  GD 125, N = 440 W,  U = 400 V,  I = 2,00 A 

- siłownik zaworu regulacyjnego  VMM – 1 szt. 
- kocioł Vitoplex 200 SX2A 1300 kW – 1 szt.   U = 230 V 

- palnik gazowy 2-stopniowy Riello RS 190 – 1 szt.  U = 400 V 
Przewody prowadzić natynkowo w korytkach lub rurkach poliwinylowych. 

Osprzęt elektryczny wykonać w stopniu ochrony IP44. 

 
6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 
Budynek, w którym znajduje się kotłownia jest obiektem jednokondygnacyjnym. Stropy i dach wykonane są 

z materiałów nierozprzestrzeniających ogień. Kotłownia jest zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na 

kondygnacji nadziemnej. Budynek przeznaczony jest wyłącznie na kotłownię. 
Klasa odporności ogniowej w zakresie szczelności i izolacyjności ogniowej elementów konstrukcyjnych 

kotłowni: 
- ściany wewnętrzne kotłowni EI 60, 

- ściany wewnętrzne magazynu oleju EI 120, 

- strop kotłowni REI 60, 
- strop magazynu oleju REI 120, 

- drzwi wejściowe wewnętrzne do kotłowni EI 30, 
- drzwi wejściowe wewnętrzne do magazynu oleju EI 60. 

Moc grzewcza zainstalowanych urządzeń po rozbudowie wynosi 4 100 kW (obecnie 2 800 kW). 

Wymiary pomieszczenia kotłowni: 

 kubatura: 955,97 m3 

Obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni po rozbudowie wynosi: 

Q = 4 100 000/955,97 = 4 289 W/m3 

Pomieszczenie kotłowni będzie wyposażone w urządzenia i elementy wentylacyjne nawiewno-wywiewne, 

zapewniające właściwe warunki spalania. 
Zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 16-06-2003 r. (Dz.U. nr 121, poz. 1138 2003 r. ze zm.) 

pomieszczenie kotłowni nie jest zagrożone wybuchem. 

Osprzęt elektryczny wykonać w stopniu ochrony przeciwporażeniowej co najmniej IP44. 
W pomieszczeniu kotłowni należy przechowywać gaśnicę proszkową (pożar grupy C) typu GP-4xz/ABC w 

ilości środka 4 kg. Miejsce usytuowania gaśnicy należy oznakować. 
Na drzwiach wejściowych od strony zewnętrznej należy umieścić tablicę informacyjną o zakazie używania 

ognia otwartego. 
Kotłownia jest wyposażona w aktywny system detekcji gazu, w skład którego  zawór motylkowy z 

siłownikiem, centralka sterująca, detektory gazu(3 szt.) i sygnalizator optyczno-akustyczny. 

Na kanale wentylacyjnym w ścianie między magazynem oleju opałowego i kotłownią należy zamontować 
klapę przeciwpożarową o odporności ogniowej EIS-120 o średnicy DN250 mm. Obróbkę wykonać za pomocą 

masy ogniochronnej Hilti CP 601 S (EI 120). 
 

 

7. Uwagi końcowe 
 

Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i 
instalacyjnej, w szczególności zgodnie z następującymi przepisami: 

 ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15-06-2002 r. ze zm.), 
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 „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”, wyd. P.K.T.S.O.G. i 

K., Warszawa 1995 r. 
Budowę instalacji gazowej należy zlecić Zakładowi posiadającemu aktualne świadectwo kwalifikacyjne w 

zakresie montażu instalacji gazowych (art. 54 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 

153, poz. 1504 z 2003 r. ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. ze zm.). 
 

Kotłownia gazowa podlega odbiorowi przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego. 

Po wykonaniu kotłowi i przed oddaniem do eksploatacji należy opracować kompleksową instrukcję 
eksploatacji i konserwacji kotłowni. 

W celu zapewnienia bezawaryjnej, bezpiecznej i długotrwałej pracy kotłowni Użytkownik zobowiązany jest 
do zlecenia obsługi serwisowej autoryzowanej przez producenta kotłów firmie. 

 
 

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI 

 
 

Lp. NAZWA URZĄDZENIA Stan Ilość szt. 

1 

Kocioł wodny niskoparametrowy Viessmann Paromat Simplex moc 

nominalna 1400 kW, automatyka pogodowa Dekamatik M1, palnik 

gazowo-olejowy GKP-140H Istn. 1 

2 

Kocioł wodny niskoparametrowy Viessmann Paromat Simplex moc 

nominalna 1400 kW, automatyka Dekamatik M2, palnik gazowo-olejowy 

GKP-140H Istn. 1 

3 

Kocioł wodny niskoparametrowy Viessmann Vitoplex 200 SX2A 

moc nominalna 1300 kW, automatyka Vitotronic 100 GC1B, 
palnik gazowy Riello RS 190 ze ścieżką gazową MBC 1200CT 2”, 

ogranicznik poziomu wody, ogranicznik ciśnienia maksymalnego, 

ogranicznik ciśnienia minimalnego, osprzęt wg zestawienia 
Viessmann Proj. 1 

4 Układ stabilizująco-uzupełniający WDH2,5M Istn. 1 

5 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex D80, pmax=10 bar Istn. 3 

6 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex DE80, pmax=10 bar Proj. 2 

7 
Zawór bezpieczeństwa Si6301 65x100, po=3,0 bar, sprężyna 0,25-0,36 

MPa Istn. 2 

8 
Zawór bezpieczeństwa Si6301 65x100, po=3,0 bar, sprężyna 
0,25-0,36 MPa Proj. 1 

9 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, 1”x1 1/4”, po=6 bar Proj. 5 

10 Wymiennik pojemnościowy c.w.u. Viessmann Vitocell-V 100, poj. 1000 l Istn. 3 

11 
Wymiennik pojemnościowy c.w.u. Viessmann Vitocell 100-V, poj. 

1000 l Proj. 2 

12 Pompa kotłowa Grundfos GD-125 Istn. 2 

13 Pompa kotłowa Grundfos GD-125 Proj. 1 

14 Pompa obiegowa LFP PML 1-100/200 Istn. 1 

15 Pompa ładująca wymienniki c.w.u. LFP 50 POt 180B Istn. 1 

16 Pompa cyrkulacyjna LFP 40 PWr 80C Istn. 1 

17 
Zawór regulacyjny 3-drogowy Honeywell DR-125 GFLA z siłownikiem 

VMM30 Istn. 2 

18 
Zawór regulacyjny 3-drogowy Honeywell DR-125 GFLA z 
siłownikiem VMM30 Proj. 1 

19 Rozdzielacze DN200 Istn. 2 
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20 
Sprzęgło hydrauliczne z funkcją odmulacza magnetycznego Meibes MH-

200 (wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej) Istn. 1 

21 Przepustnica Uranie DN125 z napędem ręcznym Proj. 1 

22 Zawór kulowy odcinający DN32 Proj. 8 

23 Zawór kulowy odcinający DN20 Proj. 2 

24 Zawór kulowy odcinający DN15 Proj. 1 

25 Zawór zwrotny kołn. DN125 Proj. 1 

26 Manometry tarczowy Afriso 0-6 bar, tarcza 80 mm Proj. 1 

27 Manometry tarczowy Afriso 0-10 bar, tarcza 80 mm Proj. 2 

28 Złącze samoodcinające Reflex SU 1” Proj. 2 

29 Zawór kulowy gazowy DN80 Proj. 3 

 
Zestawienie elementów automatyki kotłów (Viessmann) oraz 
pozostałych elementów   

A1 Regulator Viessmann Vitotronic 300 MW1B Proj. 1 

A2 Regulator Viessmann Vitotronic 100 GC1B Proj. 1 

A2 Regulator Viessmann Vitotronic 200-H HK1B Proj. 1 

A3 Płytka komunikacji LON Proj. 3 

A4 Przewód LON 7 m Proj. 3 

A5 Konsola regulatora Vitotronic Proj. 2 

A6 Wtyk kodowy 1001:02 Proj. 2 

A7 Przewód z wtykami 90,41 230V Proj. 2 

A8 Zdejmowalny moduł obsługowy, montaż w szafie Proj. 1 

P1 Podkładki pod kocioł  1 

P2 Ogranicznik poziomu wody kotła  1 

P3 Ogranicznik ciśnienia maksymalnego  1 

P4 Ogranicznik ciśnienia minimalnego  1 

P5 Elementy armatury 6 bar  1 

 

UWAGA 
Specyfikacja zawiera tylko podstawowe urządzenia i elementy istniejące. 

 
 
 
UWAGA: 
Wymienione w opracowaniu nazwy firm urządzeń i elementów mają na celu wskazanie parametrów 
technicznych oraz standardów eksploatacyjnych i jakościowych. 
Dopuszcza się za zgodą projektanta i inwestora zmianę elementów na innego producenta przy zachowaniu 
parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych. 
 
UWAGA: 
Roboty budowlane prowadzone będą w działającym (czynnym) obiekcie, w związku z tym należy uwzględnić 

konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki 
działalności budynku. Obręb robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp w budownictwie. 

 
UWAGA: PROWADZENIE ROBÓT NIE MOŻE KOLIDOWAĆ Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZPITALA 

W TRYBIE CIĄGŁYM. 

 


