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 1. Podstawa i zakres opracowania 
• zlecenie i uzgodnienia z inwestorem 
• wizja lokalna 
• obowiązujące normy i przepisy 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu oraz budowy  
kotłowni kontenerowej gazowej na działce nr 1303/4 obręb Baborów w Baborowie ul. Wiejska 5A  
Całkowita kubatura budynku Szkoły wynosi ok. 10 000  m3. 
Kubatura projektowanej kotłowni wynosi:  dług. 4,0m x szer. 2,4m x wys min. 2,43m  =  23,56m3 
 
 2. Opis projektu zagospodarowania terenu 
 Na terenie objętym działką1303/4, obręb Baborów znajduje się budynek Publicznej Szkoły 
Podstawowej  oraz tereny zielone i chodniki użytkowane przez uczniów i pracowników Szkoły.  
 2.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni 
kontenerowej gazowej. Całkowita moc kotłów gazowych zamontowanych w kotłowni wynosi 360 kW.  
 Wewnętrzna instalacja gazowa jest projektowana w części pod ziemią od gazomierza na ścianie 
budynku szkoły do kurka odcinającego gaz do kotłowni gazowej a następnie w budynku kotłowni 
kontenerowej doprowadzając gaz do poszczególnych kotłów gazowych. 
 Kotłownia gazowa w kontenerze stalowym o wymiarach zewnętrznych: dług.=4m , szer.=2,4m 
, wys. min=2,43m posadowionym przy ścianie szczytowej budynku szkoły 
Powierzchnia terenu zielonego pod kontenerem wynosi K = 4x2,4 = 9,60m2. 
Komin wentylacji wywiewnej grawitacyjnej oraz komin odprowadzania spalin z kotłów będą 
wykonane jako stalowe , mocowane obejmami do ściany szczytowej. Kominy wyprowadzone będą 
ponad dach budynku szkoły na wysokość 0,5m. Całkowita wysokość kominów około 13m ponad 
powierzchnią terenu.  
Komin wentylacji wywiewnej grawitacyjnej ocieplony wełną mineralną grubości 5cm. Izolacja 
termiczna pod płaszczem stalowym. Średnica wewnętrzna komina Ø180mm. Średnica zewnętrzna 
komina Ø280mm.  
Komin odprowadzania spalin z kotłów o średnicy zewnętrznej Ø250mm. 
 2.2. Istniejący Stan Zagospodarowania Terenu zmieni się w zakresie 
- zabudowa wewnętrznej podziemnej instalacji gazu prowadzonej około 2m od fundamentu i ściany 
zewnętrznej piwnic budynku szkoły 
- posadowienie kontenera  kotłowni gazowej przy ścianie budynku. Kontener posadowiony będzie na 
fundamentach słupowych punktowych. Fundament wykonany z betonu klasy C2/25. Fundament 
wylany w otwory o średnicy Ø300mm na głębokość 1m pod powierzchnią terenu, rozmieszczone pod 
kontenerem jak na rysunku rzutu fundamentów. Fundament wznosi się ponad teren średnio 10cm. 
 2.3. Powierzchnia działki zostanie zmieniona pod względem zabudowy kontenera która to 
powierzchnia wynosi U = 4 x 2,4 = 9,60m2. 
 2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części terenu działek zostało opisane w części 
budowalnej niniejszego projektu. 
 2.5. Teren oraz budynki zlokalizowane na terenie działek nie są wpisane do rejestru zabytków 
oraz nie są objęte nadzorem konserwatora zabytków ani nie podlegają specjalnej ochronie  
 2.6. Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 2.7. Projektowana inwestycja polegająca na wybudowaniu wewnętrznej instalacji gazu oraz 
kotłowni gazowej o mocy 360kW jest zadaniem polepszającym istniejący wpływ na środowisko pod 
względem emisji zanieczyszczeń. Budynek jest obecnie ogrzewany wodą grzewczą produkowaną w 
kotłowni węglowej. 
Charakterystyka energetyczna zadania została przedstawiona w zestawieniu jak poniżej. 
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 W wyniku realizacji projektowanego zadania zanieczyszczenia powstające przy spalaniu węgla 
w kotłowni i emitowane do środowiska będą wyeliminowane natomiast pojawią się zanieczyszczenia z 
spalania gazu ziemnego, który zastąpi węgiel. 
 Emisja zanieczyszczeń do środowiska zmniejszy się następujące ilości (Wyliczenia wg danych 
wskaźnikowych publikowanych w broszurkach KOBIZE) : 
 

 
 3. Opis wewnętrznej instalacji gazu 

Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa od gazomierza do urządzeń odbiorczych składa się z 
dwóch części.  

 3.1 Część podziemna prowadząca gaz od skrzynki gazomierzowej (na ścianie zewnętrznej 
budynku szkoły), pod powierzchnią terenu działki do skrzynki gazowej z kurkiem odcinającym 
zlokalizowanym na ścianie zewnętrznej budynku szkoły przy projektowanej kotłowni kontenerowej 
jak na rysunkach. Instalacja podziemna wykonana rurą Ø65PE. Rura prowadzona na głębokości 1,0m 
pod powierzchnią terenu. Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy powiadomić 
służby techniczne właścicieli mediów podziemnych o terminie rozpoczęcia prac. Do powiadomienia 
dołączyć PZT z zaznaczonymi skrzyżowaniami projektowanej instalacji gazu i mediów podziemnych. 
Podczas prac ziemnych służby techniczne właścicieli mediów, (z którymi krzyżuje się rurociąg 
gazowy) powinny być obecne, aby weryfikować na bieżąco miejsce posadowienia podległych im 
mediów. Podczas nieobecności osób reprezentujących właścicieli mediów w wyznaczonym terminie 
należy wyegzekwować od właściciela lub zarządcy mediami oświadczenie o skutecznym 
powiadomieniu dotyczącym rozpoczętych prac ziemnych. W przypadku napotkania frakcji skalistych 
lub kamienistych gruntów dno wykopu należy zabezpieczyć warstwą wyrównawczą o grubości 0,1 - 
0,2 m , wykonaną z piasku lub ziemi nie zawierającej żadnych grubszych frakcji. Przed ułożeniem 
rurociągu, dno wykopu należy zasypać warstwą piasku o grubości 15 cm. Wszystkie prace związane z 
montowaniem i układaniem gazociągu w wykopie powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie 
powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur, uszkodzenia powłok izolacyjnych oraz występowania 
nadmiernych naprężeń w odcinkach przewodów rurowych. W miejscach kolizji rurociągu gazowego z 
podziemnymi instalacjami sanitarnymi wykopy należy wykonywać ręcznie.  
Na warstwę piasku około 30 cm pod powierzchnią terenu ułożyć taśmę znakującą w kolorze żółtym 
zgodnie z zarządzeniem MGiE nr 18 z dnia 01.01.1980 r. Oznakowanie gazociągu winno być zgodne z 
ZN-G-3001 – 3004. Próbę szczelności przyłącza gazowego należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. W sprawie warunków technicznych, jakim 

Zapotrzebowanie mocy w budynku - 350 kW
Straty ciepła przenikanie i wentylację (energia użytkowa) - 440000 kWh/rok
Sprawność projektowanych kotłów gazowych - 0,92 %
Zapotrzebowanie energii do budynku (energia końcowa) - 478261 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii w paliwie (energia pierwotna) - 526087 kWh/rok
Ciepło spalania węgla (groszek) - 8145,4 kWh/tonę
Ilość węgla (groszek) w układzie projektowanego zadania - 58,72 ton

Emitowane zanieczyszczenia
Pył CO

[g/rok] [g/rok] [g/rok] [g/rok] [g/rok]
Spalanie węgla
Spalanie gazu 20 0
Efekt ekologiczny.

Stan źródła energii 
do budynku:

SO
2

CO
2

NO
x

60 000 1 920 000 111 000 000 2 700 000 132 000
80 000 000 12 000 60 800

59 980 1 920 000 31 000 000 2 688 000 71 200
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powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. Przed wykonaniem próby 
szczelności podziemnej instalacji gazu, rurociąg musi być oczyszczony od wewnątrz poprzez 
przedmuchanie. Z obu stron instalacji podziemnej , na 1,5 m przed ścianą budynku oraz przed 
skrzynką gazomierzową , należy przejść kształtkami z rury Ø65PE na rurę DN65 stalową  
przewodową do gazu. Rurą stalową wyprowadzić z ziemi instalację do skrzynki gazomierza i do 
skrzynki z kurkiem odcinającym na ścianie budynku. 

 3.2 Część nadziemna od kurka gazowego na ścianie zewnętrznej do pomieszczenia kotłowni i 
kotłów gazowych. Instalacja gazowa prowadzona w budynku wykonana z rury DN65stal. Rura  
mocowana pod stropem pomieszczenia kotłowni.  

Kotłownia zabezpieczona zostanie przed niekontrolowanym wyciekiem gazu z instalacji lub kotłów 
poprzez system wykrywania gazu. System oparty na centrali sterującej oraz detektorze gazu. Detektor 
zamieszczony pod stropem kotłowni w przypadku wycieku gazu przekaże informację do centrali. 
Centralka (Moduł sterujący) zamknie zawór szybkozamykający umieszczony za zaworem głównym w 
skrzynce na zewnątrz budynku. Gaz zostanie odcięty. Przed wejściem do kotłowni obok drzwi należy 
zamontować główny wyłącznik ppoż prądu dla całej kotłowni. Detektor gazu powinien powodować 
odcięcie gazu przy stężeniu gazu równym 0,1 dolnej granicy wybuchowości. 

Przewody prowadzić w odległości 2,0 cm od lica ściany, ze spadkiem 4‰, w stronę odbiorników. 
Rury montować w obejmach stalowych mocowanych do ściany, co 1,5 m. Przy przejściach przez 
przegrody, instalacją gazową należy prowadzić w tulejach ochronnych o średnicach większych od 
średnicy przewodu. Tuleje wypełnić materiałem plastycznym.  
 
 4. Opis kotłowni kontenerowej gazowej i wymiennikowni 
Kotłownia kontenerowa wyposażona w 4 (cztery) kotły o łącznej mocy 360 kW będzie posadowiona 
na fundamentach palowych. Kontener jako rozwiązanie standardowe wykonany zostanie w całości u 
producenta. Następnie przetransportowany i posadowiony na palach (stopach) fundamentowych.  
 4.1 Wymiary kontenera: 

Wymiary zewnętrzne kontenera: 

długość: -   4 000 mm  

szerokość: -   2 400 mm  

wysokość: -   2 430 mm  
  

            4.2 Drzwi: 
Stalowe, pojedyncze skrzydło na krótkim boku kontenera. Obiekt musi mieć klasę odporności 
pożarowej dla drzwi EI 60. 
 4.3 Konstrukcja podłogi: 
Wierzchnią część podłogi stanowi warstwa wykonana z blachy o grubości 0,7mm. 
 4.4 Konstrukcja dachu: 
Ramę dachu kontenera stanowią zespawane profile stalowe. Pokrycie dachu stanowi płyta warstwowa 
z rdzeniem z wełny mineralnej. Obiekt musi mieć klasę odporności pożarowej dla dachu REI 120. 
 4.5 Konstrukcja ścian i słupków: 
Ściany kontenera wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości płyty min. 
100 mm. 
Obiekt musi mieć klasę odporności pożarowej dla ścian REI 120. 
Konstrukcję nośną należy zabezpieczyć specjalną farbą ogniochronną zapewniającą klasę odporności 
pożarowej R 120. 
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           4.6 Wentylacja wywiewna grawitacyjna oraz odprowadzenie spalin:  
Odprowadzenie spalin z kotłów realizowane będzie poprzez komin spalinowy mocowany do ściany 
budynku. Wentylacja grawitacyjna wywiewna z kotłowni realizowana będzie poprzez komin 
wentylacyjny mocowany do ściany budynku. Wentylacja nawiewna poprzez kanał nawiewu w ścianie 
kotłowni.  
 4.7 Oświetlenie i zasilanie w energię elektryczną 
W pomieszczeniu kotłów projektuje się zamontowanie 2 szt. opraw świetlnych po 40 W każda oprawa.  
Zewnętrzne przyłącze elektryczne 400V CEE 32A, wtyka 5 bolców – 1kpl 
Wewnętrzna rozdzielnia elektryczna, z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowymi – 1kpl 
Okablowanie w korytkach stalowych BAKS, natynkowe – 1kpl 
Gniazdo wewnętrzne 230V podwójne, natynkowe – 6szt 
Grzejnik elektryczny konwektorowy 2kW – 2szt 
W kotłowni urządzeniami pobierającymi prąd elektryczny będą: 
-) projektowana kaskada kotłów gazowych 
-) pompy obiegowe kotłów gazowych 
-) lampy oświetleniowe kotłowni 
-) centrala sterowania systemem wykrywania gazu 
Wszystkie zasilania i zabezpieczenia poszczególnych urządzeń elektrycznych należy umieścić w 
wewnętrznej Rozdzielni Elektrycznej kotłowni wyposażonej zgodnie z zaleceniami DTR 
poszczególnych urządzeń elektrycznych wg zaleceń producentów tych urządzeń. 
 Zasilanie urządzeń elektrycznych zamontowanych na instalacji technologicznej w kotłowni 
należy wykonać z Rozdzielni Elektrycznej budynku szkoły. Rozdzielnię energetyczną kotłowni 
kontenerowej RK zasilić poprzez wyłącznik awaryjny ppoż zlokalizowany przy drzwiach wejściowych 
do kotłowni. Instalacja elektryczna kotłowni będzie wydzielona z instalacji budynku jako osobna z 
możliwością odcięcia napięcia i prądu poprzez wyłącznik ppoż awaryjny zamontowany na zewnątrz 
kotłowni przed drzwiami wejściowymi na ścianie zewnętrznej.  
 Do oświetlenia zastosować oprawy świetlne uszczelnione. Punkty oświetleniowe rozmieścić 
przed kotłami tak aby oświetlenie ogólne nie było mniejsze  niż 150 Lx. Należy zastosować dwie 
oprawy na lampy jarzeniowe po dwie w każdej oprawie. Rozmieścić je  na suficie kotłowni nad 
kotłami. Instalacja elektryczna stanowiąca wyposażenie kotłów w powinna być wykonana w klasie I 
zabezpieczenia przed  porażeniem elektrycznym wg.PN-83/E08200/00[1]. 
             Przewody instalacji CO technologii kotłowni oraz wszystkie urządzenia elektryczne należy 
uziemić. Powinny mieć wyrównane potencjały elektryczne na wszystkich połączeniach i złączach. 
Instalację elektryczną kotłowni  
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: 
a. zastosowanie izolowanych części czynnych 
b. zastosowanie obudów i osłon 
c. zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o parametrach jak wg rysunków 
 Ochrona przed dotykiem pośrednim 
a. zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
b. uziemienie wyrównawcze 
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 Instalacja uziomowa kotłów i pozostałych urządzeń spięta z istniejącą instalacją uziomową 
połączenia bednarką ocynkowaną FeZn 20x4 uziomu z instalacją uziomową budynku.   
Projektowane i zamontowane urządzenia elektryczne i zbiorniki w kotłowni należy połączyć  szyną 
wyrównawczą wykonana bednarką prowadzoną po ścianie na wysokości ok.0,4 m nad poziomem 
posadzki. Szynę wyrównawczą podłączyć do istniejącego uziemienia otokowego. Połączenie bednarek 
łączących uziom otokowy z szyną wyrównawczą wykonać poprzez dwie śruby M8. Do szyny 
wyrównawczej w kotłowni podłączyć wszystkie metalowe części urządzeń w kotłowni. Połączenia z 
szyną wyrównawczą wykonać przy pomocy linki miedzianej LYżo 4 mm2 . Na rurociągach zastosować 
połączenia zaciskowe (objemki dobrać odpowiednio do średnicy rur) a na szynie połączenia śrubowe z 
końcówkami kablowymi. Szynę PE w rozdzielni RK połączyć z szyną wyrównawczą przewodem LYżo 
10 mm2 . 
 Wykonaną instalację podczas montażu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do 
eksploatacji należy poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania 
normy PN-IEC 603641:2000 dział 134 montaż. 
      Należy wykonać próby i pomiary:       

• pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli 
• ciągłości przewodów ochronnych, tym przewodów połączeń wyrównawczych       
• pomiar rezystancji uziemienia       
• pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania 

Należy po zmontowaniu urządzeń w kotłowni  zlecić uprawnionej osobie pomiary uziemień oraz 
pomiary skuteczności zerowania i ochrony porażeniowej w kotłowni. 
 Wszystkie czynności sprawdzające powinny być udokumentowane protokołem zgodnie z 
wymogami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 4.10 Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 
 Kotły gazowe zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia poprzez naczynie przeponowe 
wzbiorcze zamknięte.  Naczynie o pojemności 40 litrów posadowione w kotłowni. Na każdym kotle 
zamontowany zawór bezpieczeństwa sprężynowy np. typu SYR 1915 DN25 ciśn. otw. 2,5bar jak w 
opisie na rysunkach. 
 4.8 Opis zmian instalacji w wymiennikowni w budynku szkoły  
 Przed istniejącym sprzęgłem hydraulicznych zasilającym obiegi grzewcze szkoły należy, jak 
pokazano na rysunkach, na rurociągach zasilania i powrotu sprzęgła hydraulicznego zabudować 
kolektory zasilania i powrotu. Do kolektorów wpiąć rurociągi zasilania i powrotu z istniejącej 
kotłowni węglowej oraz z projektowanej kaskady kotłów gazowych (kotłowni gazowej). Na rurociągu 
zasilania z kotłowni zamontować pompę obiegową między sprzęgłem a wymiennikiem ciepła 
zabudowanych w kotłowni kontenerowej. Oba zasilania (z kotłowni węglowej i gazowej) należy 
wyposażyć w zawory regulacyjne celem wyrównania przepływów w sprzęgle hydraulicznym. Zawory 
jak w opisie na rysunkach.  

 4.9 Obliczenia  

 Obliczenie i dobór naczynia przeponowego zamkniętego 
Obliczenia naczynia przeponowego przeprowadzono na podstawie wymagań i zaleceń PN-91/B-02414 
Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi: 
   Vu = 1,1 * V *  1 *     
Gdzie:  Vu – pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego  w [dm3] 
             V – pojemność instalacji ogrzewania wodnego  w [m3] 
             1 – gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t1 , [kg/m3].  
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                   Temperaturę początkową  przyjęto t1 = 10  C 
  - przyrost objętości właściwej  wody instalacyjnej , przy jej ogrzaniu od temperatury  
                               początkowej  t1 , do średniej temperatury obliczeniowej tm ,   [dm3/kg] 
 tm = 0,5 * (tz + tp ) ;    tz – obliczeniowa temp. wody instalacyjnej   na zasilaniu, [ C] 
                                    tp – obliczeniowa temp. wody instalacyjnej  na powrocie, [ C] 
 
        Dla parametrów 90/70 , tm = 80 [ C]  = 0,0287 [dm3/kg] 
Stąd :     Vu = 1,1 * 0,5 * 996 * 0,0287 = 15,70 [dm3] 
 
Pojemność całkowita naczynia wynosi :  Vn = Vu * [(pmax+ 0,1) / (pmax – p)] gdzie: 
Vn  -  pojemność całkowita naczynia wzbiorczego  w [dm3] 
pmax  -  maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji , przy   
            średniej temperaturze wody instalacyjnej tm , a w instalacji nie zostanie przekroczone  
            ciśnienie robocze ,  [MPa] 
p -  ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy     
       temperaturze wody t1 , i braku jej krążenia w instalacji , [ MPa]  (ciśnienie odpowiadające  
       ciśnieniu statycznemu w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego). 
Vn = 15,70 * [(0,25 + 0,1) / (0,25 – 0,1)]  =  36,7 [dm3] 
 
Dobiera się naczynie przeponowe typu REFLEX N 40  
 
 Obliczenia pomp i armatury 

 Obieg grzewczy: kotły-wymiennik ciepła,  
Moc każdego kotła  QK = 90 kW.  
Przepływ GK = [90/(10*4,186)] * 1,15 = 2,47 [kg/s] = 8,9 [m3/h] , opory instalacji zasilającej i 
powrotnej ok. H = 7 [mH2O],= 70 [kPa]. 
Dobrano pompy na każdym kotle typu Yonos Maxo 25/0,5-10. 
Dobiera się rurę stalową o średnicy DN = 40 z każdego kotła zasilanie i powrót. 

 Obieg grzewczy:  wymiennik ciepła – sprzęgło hydrauliczne. 
Zapotrzebowanie mocy QW = 360 kW.  
Przepływ GW = [360/(10*4,186)] * 1,15 = 9,9 [kg/s] = 35,6 [m3/h] , opory instalacji zasilającej i 
powrotnej ok. H = 8 [mH2O],= 80 [kPa]. 
Dobrano pompy typu Yonos Maxo 50/0,5-14. 
Dobiera się rurę stalową  o średnicy DN = 65 [mm] 

 Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla każdego kotła  
1. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowości zaworu bezpieczeństwa: 
Przepustowość zaworu powinna wynosić: 
 m ≥ 3600 x (N/r) [kg/h] 
gdzie: 
 N – maksymalna trwała moc cieplna kotła [kW] 
 r – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa [kJ/kg] 
Dane: N = 90 kW ,   r = 2180 [kJ/kg]  przy ciśnieniu 2,5 bar   
 stąd: 
 m ≥ 3600 x (90/2180) [kg/h]  
 m ≥  148,6 [kg/h]  
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Do obliczeń przyjęto 1 sztukę zaworu bezpieczeństwa   
Wymagana obliczeniowa przepustowość zaworu mobl  ≥ 148,6 [kg/h] 
2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu 
 A = m / (10 ● K1 ● K2 ● α ● (p1+0,1))  [mm2] 
gdzie: 
 m - przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] 
 K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry 
 K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed  
 α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów 
 p1 - maksymalne ciśn. przed zaworem nie większe niż 1,1 cisn. dopuszczonego kotła  [Mpa] 
Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25,  potw.=  2,5 bar (ciś.otw.) 
Dane przyjętego zaworu : 
 K1 = 0,535,  K2 = 1 ,  α = 0,61  ,   p1 = 0,275 [Mpa] 
Stąd obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu wynosi 
 A = 148,6 / (10 ● 0,535 ● 1 ● 0,61 ● (0,275 + 0,1)) = 121,42 mm2 
Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa 
 d = √((4 ● A) / π)   
stąd:  d = √((4 ● 121,42) / π)  = 12,44 mm 
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25,  potw.=  2,5 bar (ciś.otw.) 
dla którego najmniejsza średnica kanału dolotowego wynosi  d0 = 20 mm 
Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczeństwa wynosi: 
 A0 = (π ● d0

2) / 4 
stąd:  A0 = (π ● 202) / 4  = 314 mm2 
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowości urządzeń zabezpieczających: 
Przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa 
 mrz = 10 ● K1 ● K2 ● α ● (p1+0,1) ● A0 
stąd:   mrz = 10 ● 0,535 ● 1 ● 0,61 ● (0,275+0,1) ● 314 = 384,28 [kg/h] 
Do zamontowania przyjęto 1 sztukę zaworu bezpieczeństwa    
ssttąądd::      Sumaryczna przepustowość zaworów bezpieczeństwa wynosi: 
 384,28 [kg/h]  ≥  148,6 [kg/h] 
czyli: 
 mrz    ≥   mobl 

Dobrane zabezpieczenie spełnia wymogi Warunków UDT  WUDT-UC-KW/04 
 
Przyjęto zawór bezpieczeństwa sprężynowe na każdy kocioł typu :  
                                                        PEŁNOSKOKOWY       typu TUV (SYR) 
                                                                       wielkość DN :   1” cal 
                                                                           wykonanie :   dla cieczy 
                                                                średnica siedliska :   20 mm 
                                                 ciśnienie początku otwarcia :  250 kPa 
 
 4. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 
 

α) Gęstość obciążenia ogniowego Qd kotłowni (określona dla gazu ziemnego) 
 W kotłowni kontenerowej gazowej gaz jest dostarczany w ilości 32 m3/h  
 
 Qd = (32m3 ● 57 MJ/m3) / (4m ● 2,5m)  ≈  182,4 MJ / m2  
 Gaz podawany przez 8 godzin stąd: 
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 Qd = 182,4 ● 8 = 1459 MJ / m2  
  

β) Jednokondygnacyjny budynek PM o gęstości obciążenia ogniowego  
Qd < 4000 MJ/m2 powinien być wykonany w klasie B odporności pożarowej  
(§ 212.4 war. techn.). 

χ) Klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego dla klasy B ( przyjęto klasę 
B odporności ogniowej dla budynku szkoły) odporności pożarowej wynosi REI 120 (§ 232.4 
war.techn.). Taką klasę odporności ogniowej ma szczytowa ściana budynku szkoły. Zgodnie z § 
232.1 war. techn. ściana powinna być wykonana z materiałów niepalnych, to znaczy ocieplenie 
ściany powinno być wykonane z wełny mineralnej. Przepusty instalacyjne przez ścianę 
oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie EI 120 odporności ogniowej. 
Dla projektowanego obiektu kontenera zgodnie z § 215 Warunków technicznych przyjęto klasę 
odporności pożarowej jak dla budynków PM, o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 
500 MJ/m2  (dla przedmiotowego kontenera wynosi 1459MJ/m²) i wynosi E.  
Jednak wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, dlatego też dla projektowanego budynku 
kontenera przyjęto klasę odporności pożarowej dla ścian i dachu REI 120 i drzwi EI 60. 
Konstrukcję nośną należy zabezpieczyć specjalną farbą ogniochronną zapewniającą klasę 
odporności pożarowej R 120. 

δ) Konstrukcja i  przykrycie dachu kotłowni kontenerowej powinny być wykonane w klasie 
odpowiednio R 120 i RE 120.  

ε) Dla urządzeń w kotłowni przewidzieć awaryjny wyłącznik prądu. 
φ) W pomieszczeniu kotła przewidzieć 1 gaśnicę proszkową GP - 6z. 
γ) Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagana w ilości 20 dm3/s, dostępna jest z 

istniejących hydrantów w drodze miejskiej zlokalizowanych w odległości od kotłowni 
kontenerowej około 50 m – naprzecie budynku szkoły.  

 
 5. Warunki wykonania i odbioru kotłowni kontenerowej  
 Całość prac powierzyć firmie specjalizującej się w wykonawstwie instalacji kotłowni 
gazowych.  Zwrócić szczególną uwagę na właściwe i zgodne z opisem w DTR zamontowanie kotłów. 
Posadowienie oraz sposób wykonania fundamentów pod kontener uzgodnić należy z producentem  
kontenera. Ustawienie kontenera na fundamencie zlecić firmie specjalizującej się w tego typu pracach. 
Dokumentacja odbiorcza wykonania montażu kontenera jak i montażu kotłów i technologii wody 
grzewczej  powinna zawierać protokoły odbiorów częściowych prac zanikowych oraz odbiory 
końcowe robót.  
Roboty elektryczne należy zakończyć pomiarami badań oporności izolacyjności, badań zadziałania 
zabezpieczeń napięciowych nadprądowych. Badania należy przedstawić w formie protokołów 
podpisane przez osoby mające stosowne uprawnienia.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres budowy : 
 
 BUDOWA  WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI 
 GAZOWEJ KONTENEROWEJ UL. WIEJSKA 5A W BABOROWIE dz.nr  1303/4, OBRĘB 
 BABORÓW 
 
 
 
 
Nazwa i adres inwestora : 
 

 GMINA BABORÓW,  UL. RATUSZOWA 2A, 48-120 BABORÓW   

 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informacji bioz : 
 
 MARCIN BIENIARZ, DZBAŃCE-GÓRKI 20 , 48-140 BRANICE 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZENIA. 

 Zakres zamierzenia obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz budowę kotłowni 
kontenerowej gazowej na działce 1303/4, obręb Baborów. 
Zadanie jak wyżej będzie wykonywane wg niżej wymienionego algorytmu prac: 

α) wykonanie fundamentów 
β) posadowienie kontenera 
χ) montaż kotłów gazowych 
δ) montaż kominów wentylacyjnego i spalinowego 
ε) montaż rur i armatury technologii wody grzewczej 
φ) montaż instalacji elektrycznej i zabezpieczeń 
γ) naprawa przebić i przekuć oraz przejść przez ściany i stropy 
η) próby i odbiory 
ι) wyznaczenie przez geodetę trasy instalacji gazu 
ϕ) demontaże nawierzchni ulepszonych na trasie instalacji gazu  
κ) wykopy ziemne  
λ) wysypanie podsypek piasku pod instalacje montowane w kanale 
µ) zagęszczenie podsypek piaskowych 
ν) układanie i montaż w wykopie kanału rur gazowych,  
ο) połączenie rur i instalacji ułożonej w wykopie 
π) dokonanie prób ciśnieniowych i szczelności instalacji oraz odbiory 
θ) zasypanie nadsypki piaskowej i jej zagęszczenie 
ρ) zasypanie kanału gruntem rodzimym oraz zagęszczenie 
σ) odtworzenie nawierzchni ulepszonych z podbudowami na trasie kanału 
τ) montaż płytowych wymienników ciepła 
υ) montaż naczyń wzbiorczych 
ϖ) montaż rurociągów stalowych instalacji gazu  
ω) montaż zaworów i urządzeń regulacyjnych na instalacji technologicznej 
ξ) montaż pomp i innych urządzeń elektrycznych na instalacji technologicznej 
ψ)  próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej 
ζ)  montaż instalacji elektrycznej i instalacji sygnałowej sterującej urzadzeniami i pompami 

technologii próby na gorąco instalacji grzewczej zestawu grzewczego i odbiory 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 Na terenie działki 1303/4, obręb Baborów istnieją obiekty budowlane objęte niniejszym 
opracowaniem. Jest to kompleks budynków Szkolnych. 
 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 Brak jest elementów zagospodarowania działki i terenu które mogą zagrażać bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi. Zwrócić należy uwagę na bliskość działki z drogą publiczną na której odbywa się duży 
ruch samochodowy, co może być zagrożeniem dla pracowników wykonujących prace przewidziane 
niniejszym projektem technicznym. 
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4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ  MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 
 

 Podczas realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi związane z następującymi robotami budowlano – montażowymi: 

• Prace z chemią budowlaną 
• Prace ziemne 
• Prace montażowe z wykorzystaniem elektronarzędzi oraz dźwigów 

Czas i skala zagrożeń oraz miejsca szczegółowe ich występowania mają ścisły związek z 
harmonogramem wykonywania robót. Zagrożenia występują w sposób ciągły w czasie całego okresu 
realizacji zamierzenia. Należy wszystkie sytuacje zagrożenia określić w planie BIOZ. Wykonawca sam 
określa czas wykonywania robót i technologię ich wykonywania a stąd wynika ilość zatrudnionych 
osób przy danej czynności rodzaj urządzeń i maszyn koniecznych do wykonania zadania. Roboty 
należy wykonywać w porozumieniu z inwestorem i pod nadzorem. Należy wykonać harmonogram 
wykonywania prac , uzgodnić go z inwestorem oraz ustalić plan korzystania z obiektu 
przez wykonawcę zadania a co z tym idzie ustalić plan zabezpieczenia obiektu. 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 Prace objęte tym zamierzeniem należy uznać za niebezpieczne. Przed przystąpieniem do ich 
wykonywania należy przeprowadzić szkolenie BHP stanowiskowe. Przeprowadzone szkolenie 
stanowiskowe należy potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia pracownika o uczestnictwie w 
takim szkoleniu. Należy krótko w kilku zdaniach opisać zakres prac wykonywanych i występujące tam 
zagrożeniua. Szkolenie może przeprowadzić osoba uprawniona do przeprowadzania szkoleń w 
zakresie przepisów BHP, właściwych dla danego zakresu prac budowlano-montażowych w 
uzgodnieniu ze specjalistą – Inspektorem BHP. 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
 ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
 WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
 ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
 BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ , UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
 EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 
 Na wykonywanym zadaniu strefy szczególnego zagrożenia zdrowia mogą wystąpić podczas 
posadowienia kontenera oraz montażu kotła 

1. Należy prace przy posadowieniu kontenera oraz montażu kotła prowadzić po szczegółowych 
zaleceniach postępowania które określa kierownik robót. 

2. Przy próbach rozruchowych instalacji i urządzeń zachować szczególną ostrożność i prace 
wykonywać ściśle pod nadzorem kierującego  

3. Zapewnić właściwą i prawidłową pracę sprzętu oraz zadbać o jego zabezpieczenia BHP i 
właściwe przeglądy i konserwację. 

4. Przewidzieć drogi ewakuacyjne. Oznakować miejsca składowania podręcznego sprzętu ppoż. i 
pierwszej pomocy oraz telefonu.  

5. Koordynować prace budowlane wg harmonogramu prac. 
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6. Zapewnić na widocznym miejscu spis telefonów do podstawowych służb bezpieczeństwa oraz 
telefony do nadzorujących budowę.  

7. Zapewnić oznakowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w instrukcje udzielania pomocy 
itp  

8. Zapewnić właściwe i oznaczone miejsce składowania materiałów i narzędzi pracy. 
9. Zapewnić właściwą obsadę do prac wymagających min dwóch osób jednocześnie tj między 

innymi prace spawalnicze. 
10. Udzielać instrukcji podczas prac z chemią budowlaną oraz pracach transportowych 

wielkogabarytowych (rury długie). 
 


