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I. Opis techniczny i obliczenia
do projektu modernizacji kotłowni.
1.

Podstawa opracowania.
•
•
•

Zlecenie Inwestora
Inwentaryzacja budowlana
Katalogi firmowe, normy, przepisy i literatura techniczna

2. Obliczenia.
2.1. Obliczenia bilansowe, dobór kotła.
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb:
- c.o. obiegu A – 43,6kW
- c.o. obiegu B – 53,3 kW
- ciepłej wody użytkowej ~ 23,3 kW.
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła ~ 150 kW.
Dobrano kocioł na drewno HDG Bavaria Compact 150 o mocy 150 kW.
2.2. Obliczenia pomp dla poszczególnych obiegów.
a)

Obieg kotłowy (P1).
V = 6,7 m3/h
H = 2,5 m
Dobrano pompę Grundfos UPS 32-60F.
Układ regulacji ilościowej instalacji c.o. obiegu kotłowego realizowany będzie poprzez zawór 3
drogowy DR40GFLA wraz z siłownikiem elektrycznym trzypunktowym VMM20 o kv zaworu
równym 25m3/h.

b) Obieg – bufor – wymiennik (P2).
V = 6,7 m3/h
H = 2,8 m
Dobrano pompę Grundfos UPS 32-60F.
c)

Obieg – wymiennik – sprzęgło hydrauliczne (P3).
V = 6,7 m3/h
H = 2,8 m
Dobrano pompę Grundfos UPS 32-60F.

d) Obieg ciepłej wody użytkowej (P4).
V = 1,75 m3/h
H=1,5 m
Dobrano pompę Grundfos UPS 25-40.
e)

Obieg „B” c.o. (P5).
V = 3,1 m3/h
H = 4,3 m
1

Dobrano pompę Grundfos Magna 25-100.
Układ regulacji jakościowej instalacji c.o. obiegu „B” realizowany będzie poprzez zawór 3 drogowy
DR25GFLA wraz z siłownikiem elektrycznym trzypunktowym VMM20 o kv zaworu 10 m3/h z
dodatkowym by-passem po stronie instalacji z zaworem dławiącym HYDROCONTROL R dn 32 o
obliczeniowej nastawie 5,4 firmy OVENTROP.
f)

Obieg „A” c.o. (P6).
V = 2,55 m3/h
H =4,3 m
Dobrano pompę Grundfos Magna 25-100.
Układ regulacji jakościowej instalacji c.o. obiegu „A” realizowany będzie poprzez zawór 3 drogowy
DR25GFLA wraz z siłownikiem elektrycznym trzypunktowym VMM20 o kv zaworu 10 m3/h z
dodatkowym by-passem po stronie instalacji z zaworem dławiącym HYDROCONTROL R dn 32 o
obliczeniowej nastawie 5,2 firmy OVENTROP.

g) Obieg cyrkulacji (P7).
V = 0,5 m3/h
H =1,0 m
Dobrano pompę Grundfos UP 20-15N.

2.3. Obliczenie elementów zabezpieczenia kotłowni.
2.3.1. Obliczenie i dobór naczynia wzbiorczego przeponowego.
a/ Obliczenie pojemnośi użytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN-B-02414
V u = V* ρ 1 * ∆ v
3
Vu - minimalna pojemność użytkowa naczynia [dm ]
3
V - pojemność instalacji (urządzenia i rury) [ m ]
o
3
ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10 C [kg/m ];
∆v- przyrost obiętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
3
początkowej t1 do temperatury na zasilaniu tz; [dm /kg]

327,4 dm3
9,2 m3
999,7 kg/m3
0,0356 dm3/kg

b/ Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414

pmax + 1
pmax − p
3
Vn - pojemność całkowita naczynia wzbiorczego [dm ]
pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar]
p - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]
Vn = Vu

873,1 dm3
3 bar
1,5 bar

c/ Obliczenie minimalnej wewnętrznej średnicy rury wzbiorczej wg PN-B-02414
d

= 0 ,7

V

u

d - wewnętrzna średnica rury wzbiorczej [mm]

12,7 mm
3

Dobrano naczynie wzbiorcze N1000 o pojemności całkowitej 1000 dm o ciśnieniu wstępnym 1,5 bar,
końcowym 6bar, średnicy rury wzbiorczej dn25.

2.3.2. Dobór zaworu bezpieczeństwa na wymienniku ciepła
Dla mocy 150 kW dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 DN 1" o ciśnieniu początku otwarcia
0,4 MPa.
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2.3.3. Obliczenie i dobór naczynia wzbiorczego systemu otwartego wg PN-B-02413
a/ obliczenie pojemności użytecznej naczynia wzbiorczego:
Vu = 1,1*v*ρ1*∆ν
[dm3]
Vu - pojemność użytkowa naczynia (minimalna pojemność naczynia)
ν - pojemność instalacji (urządzenia i rury)
o
3
ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10 C [kg/m ];
∆ν - przyrost obiętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
początkowej t1 do temperatury obliczeniowej tm; [dm3/kg]

110,85 dm3
2,80 m3
999,7 kg/m3
0,036 dm3/kg

b/ Obliczenie i dobór średnicy rury bezpieczeństwa:

d RB = 8,083 Q źr

[mm]

dRB = 43 mm
Dobrano rurę bezpieczeństwa o średnicy dn 65.
c/ Obliczenie i dobór średnicy rury wzbiorczej:

d RW = 5,233 Q źr

[mm]

dRW = 28 mm
Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy dn40.
Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B o pojemności użytkowej 160 dm3, całkowitej
200dm3, o wymiarach 500x500x800mm.
2.3.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego do zabezpieczenia ogrzewacza wody
użytkowej.
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN 1/2" o ciśnieniu początku otwarcia 0,6 MPa oraz
naczynie wzbiorcze firmy REFLEX DD18 o ciśnieniu wstępnym 4 bar i końcowym 10 bar.
3. Opis zastosowanych rozwiązań technicznych w kotłowni.
3.1. Opis układu technologicznego kotłowni.
Dla pokrycia potrzeb cieplnych szpitala w miejscu obecnie istniejącej kotłowni zaprojektowano
zautomatyzowaną kotłownię na zrębki.
W kotłowni zaprojektowano kocioł firmy HDG Bavaria Compact 150 o mocy nominalnej 150 kW.
Kocioł wyposażony jest w układ automatycznego podawania drewna do spalania. Posiada również
możliwość wstawienia palnika gazowego, obecnie jednak budynek nie posiada przyłącza gazowego.
Ścieżkę gazową należy wykonać według osobnego opracowania po otrzymaniu warunków przyłącza.
Z uwagi na opóźnienie, przy spalaniu drewna, zmiany chwilowej mocy kotła w odpowiedzi na sygnał
układu automatycznej regulacji, zaprojektowano bufor ciepła o pojemności 1,5 m3.
Przewiduje się, że kocioł będzie pracował przy parametrach wody 95/75oC natomiast instalacja c.o.
obsługiwana przez kotłownię będzie pracować w dwóch obiegach A i B na parametrach 75/60oC.
Ponieważ zaprojektowany kocioł jest opalany zrębkami (paliwo stałe), więc zgodnie z obowiązującymi
normami musi pracować w układzie otwartym. Układ regulacji instalacje c.o. w budynkach wymusza z
kolei układ zamknięty. Dlatego w projektowanej kotłowni przewidziano dwa układy: otwarty układ kotła
wraz z buforem ciepła oraz zamknięty obiegów instalacji c.o. i c.w.u. Oba systemy spięto poprzez
płytowy wymiennik ciepła Alfa Laval CB76-50E.
Do zabezpieczenia kotła zaprojektowano naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności 200 dm3, które należy
umieścić nad stropem ostatniej kondygnacji w nadbudówce. Kocioł należy wyposażyć w czujnik
poziomu wody w kotle SYR933.1.
Wymiennik ciepła spinający kotłownię z instalacjami został zabezpieczony poprzez zawór
bezpieczeństwa SYR 1915 R1” o ciśnieniu początku otwarcia 0,4 MPa. Zmiany objętości wody
instalacyjnej będą przejmowane za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex N1000 o
pojemności całkowitej 1000 dm3, ciśnieniu początkowym 0,15 MPa, końcowym obliczeniowym 0,3 MPa
i roboczym 0,6 MPa.
W celu wyeliminowania wpływu zmienności oporu wymiennika ciepła przy zmiennym zapotrzebowaniu
ciepła na c.o., pomiędzy instalacjami c.o. i wymiennikiem ciepła zaprojektowano sprzęgło hydrauliczne.
Poszczególne obiegi grzewcze zaprojektowano z własnymi układami pompowymi, przy czym układy c.o.
z zaworami regulacyjnymi i filtrami (pkt.2.2e,f).
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Do odprowadzenia spalin projektuje się czopuch o średnicy 0,3m, izolowany cieplnie. Istniejący komin
należy wyposażyć poniżej wlotu czopucha w wyczystkę szczelną oraz miskę do skroplin.
Wentylację kotłowni zapewniają istniejące otwory wentylacyjne.
3.2. Skład drewna i układ podawania drewna do kotłów.
Skład drewna zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu sąsiadującym bezpośrednio z kotłownią.
Pomieszczenie składu drewna należy wydzielić ścianami o odporności ogniowej REI120 i drzwiami
EI60. Instalacje technologiczne składu zrębków i układu podawania drewna do kotłów należy wykonać
zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy HDG BAVARIA.
3.3. Układ uzupełniania zładu c.o.
Przewiduje się, że po modernizacji zład c.o. napełniany i uzupełniany będzie wodą zmiękczoną
spełniającą wymogi normatywne. Do przygotowania wody uzupełniającej zaprojektowano stację
zmiękczania firmy TECHWATER typ TW15 o wydajności nominalnej 1,8 m3/h z głowicą czasową
poprzedzoną filtrem narurowym TP05 3/4”. W miejscach pokazanych na schemacie zainstalować należy
zawór antyskażeniowy klasy BA.
3.4. Rurociągi, zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne.
Rurociągi sieci instalacji technologicznych w kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-H-74200:1998 łączonych przez spawanie.
Płukanie i próbę szczelności wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)”.
Rurociągi stalowe czarne należy oczyścić do drugiego stopnia czystości wg KOR-3A i zabezpieczyć
antykorozyjnie przez pomalowanie:
- jednokrotnie farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 400oC, szarą, srebrzystą
(symbol 1521503)
- dwukrotnie emalią poliwinylową termoodporną do 400oC (symbol 1523001)
Rurociągi grzewcze należy izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421.
Rurociągi wody zimnej do uzupełniania zładu c.o. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych.
3.5. Instalacja c.o.
Przewiduje się korekty wielkości grzejników w pomieszczeniach związane ze zmianą usytuowania okien
i ociepleniem budynku (na rzutach). Zawory grzejnikowe wymienić na termostatyczne i ustawić nastawy
na rzutach. Na pionach zamontować odpowietrzniki pionów na wysokości uniemożliwiającej ingerencję
dzieci.
3.6. Wytyczne budowlane.
- Kocioł posadowić należy na cokoliku betonowych o wysokości 5 cm okrawędziowanych kątownikiem
stalowym
- stację zmiękczania wody posadowić na cokoliku betonowym
3.7. Uwagi końcowe
- w najwyższych punktach instalacji należy umieścić odpowietrzenia,
- w najniższych punktach instalacji należy umieścić odwodnienia,
- spusty i przelewy doprowadzić do kanalizacji.

3.8. Wykaz elementów kotłowni
Poz.

Wyszczególnienie

Producent

Ilość
[szt.]
[kmpl.]

BA295

Zawór antyskażeniowy BA295 1”

HONEYWELL

1

DD18

Naczynie wzbiorcze o ciśnieniu wstępnym 4 bar i końcowym
10 bar

REFLEX

1

EA-RV 280

Zawór antyskażeniowy EA-RV 280

HONEYWELL

1

FOM65

Filtroodmulnik ze stali kwasoodpornej z wkładem
magnetycznym TerFOM65, pr=16 bar

TERMEN

2

4

FS 1 dn25

Filtr siatkowy dn25, PN16, pr = 16 bar, tr = 120OC

POLNA

2

FS 1 dn50

Filtr siatkowy dn50, PN16, pr = 16 bar, tr = 120OC

POLNA

2

FS 1 dn65

Filtr siatkowy dn65, PN16, pr = 16 bar, tr = 120OC

POLNA

1

HM

Hydromanometr

1

HR dn32 N5,2 Hydrocontrol dn32 N5,2; PN16

OVENTROP

1

HR dn32 N5,4 Hydrocontrol dn32 N5,4; PN16

OVENTROP

1

K

Kocioł Compact 150 o mocy nominalnej maksymalnej 150kW
wraz z szafą sterującą, osprzętem i podłogą techniczną

HDG BAVARIA

1

KL32

Przepustnica do wody z napędem ręcznym DN 32, PN6

DANFOSS

3

KL50

Przepustnica do wody z napędem ręcznym DN 50, PN6

DANFOSS

8

KL65

Przepustnica do wody z napędem ręcznym DN 65, PN6

DANFOSS

14

KL80

Przepustnica do wody z napędem ręcznym DN 80, PN6

DANFOSS

2

M

Manometr tarczowy 0-0,6 Mpa,

N1000

Naczynie wzbiorcze Reflex N1000 o ciśnieniu wstępnym 1,5
bar i końcowym 6 bar, średnicy rury wzbiorczej DN25

NW

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B, Vuż=160dm3,
Vc=200dm3, wym. 500x500x800mm

P1

Pompa UPS 32-60F

GRUNDFOS

1

P2

Pompa UPS 32-60F

GRUNDFOS

1

P3

Pompa UPS 32-60F

GRUNDFOS

1

P4

Pompa UPS 25-40

GRUNDFOS

1

P5

Pompa Magna 25-100

GRUNDFOS

1

P6

Pompa Magna 25-100

GRUNDFOS

1

P7

Pompa UP 20-15N

GRUNDFOS

1

PS-F-1500

Zbiornik buforowy PS-F o poj. 1500dm3

HDG BAVARIA

2

PWC

Płytowy wymiennik ciepła CB76-50E; 95/75-90/70

ALFA LAVAL

1

SP65/150

Sprzęgło hydrauliczne SP65/150, pnom = 6 bar, tnom = 100oC

TERMEN

1

SU R1

Zawór kołpakowy

REFLEX

1

T

Termomanometr tarczowy 0-0,6 Mpa, 0-120oC

8

TM

Termomanometr tarczowy 0-0,6 Mpa, 0-120oC

3

TP

Filtr mechaniczny do wody narurowy TP 05 z przyłączem 1”

TECHWATER

1

TW15

Stacja zmiękczania wody typ TW-15 z głowicą czasową
Qn=1,8m3/h

TECHWATER

1

W

Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Js 2,5 Qn= 2,5

23

5

REFLEX

1
1

1

m3/h
WCW150

Wymiennik ciepłej wody użytkowej WCW 150 o pojemnośći
158 dm3 i mocy 34kW

POMEX

1

ZB1

Zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 DN 1” o ciśnieniu
początku otwarcia 0,4 Mpa

HANS
SASSERATH

1

ZB2

Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN 1/2” o ciśnieniu
początku otwarcia 0,6 MPa

HANS
SASSERATH

1

ZKG20

Zawór kulowy gwintowany do wody, pr=0,6 Mpa, tr=120oC,
DN20

OPAL
GIACOMINI

4

ZKG25

Zawór kulowy gwintowany do wody, pr=0,6 Mpa, tr=120Oc,
DN25

OPAL
GIACOMINI

7

ZKG32

Zawór kulowy gwintowany do wody, pr=0,6 Mpa, tr=120Oc,
DN32

OPAL
GIACOMINI

2

ZKG40

Zawór kulowy gwintowany do wody, pr=0,6 Mpa, tr=120Oc,
DN40

OPAL
GIACOMINI

2

ZKZ25

Zawór kulowy gwintowany ze złączką do węża do wody,
pr=0,6 Mpa, tr=120Oc, DN20

OPAL
GIACOMINI

3

ZM25

Zawór regulacyjny trójdrogowy DR25 GFLA, DN25, PN6,
kv = 10m3/h z siłownikiem elektrycznym trzypunktowym
VMM20

HONEYWELL

2

ZM40

Zawór regulacyjny trójdrogowy DR40 GFLA, DN40, PN6,
kv = 25m3/h z siłownikiem elektrycznym trzypunktowym
VMM20

HONEYWELL

1

ZS40

Zawór spustowy DN40

OPAL
GIACOMINI

1

ZSW

Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR 933.1

HANS
SASSERATH

1

ZZ32

Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802, pr=0,6 MPa,
tr=120oC, DN32

DANFOSS
/SOCLA

1

ZZ40

Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802, pr=0,6 Mpa,
tr=120oC, DN40

DANFOSS
/SOCLA

1

ZZ50

Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802, pr=0,6 Mpa,
tr=120oC, DN50

DANFOSS
/SOCLA

2

ZZ65

Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802, pr=0,6 Mpa,
tr=120oC, DN65

DANFOSS
/SOCLA

3

ZZT

Zawór zabezpieczenia termicznego komplecie z kotłem DN20

Opracował

Zbigniew Grabarkiewicz
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PT kotłowni Przedszkola Samorządowego w Skokach - instalacje elektryczne

Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania:
Projekt niniejszy zawiera opracowanie instalacji elektrycznych kotłowni Przedszkola
Samorządowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Skokach .
Podstawą niniejszego opracowania stanowią:
- zlecenie inwestora,
- projekt budowlano-wykonawczy technologiczny kotłowni,
- wizja lokalna,
- podkłady architektoniczno-budowlane,
- obowiązujące normy rozporządzenia i przepisy.
2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacja zasilania rozdzielni technologicznych
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego
- instalacja zasilania odbiorników technologicznych kotłowni,
- instalacja gniazd wtykowych,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalację odgromową,
- ochronę od porażeń prądem elektrycznym.
3. Charakterystyka elektroenergetyczna kotłowni.
Napięcie zasilania
Un=400V, 50Hz
Napięcie odbiorników
Uo=230V,400V,50Hz
Moc zainstalowana
Pi=30,5kW
Moc zapotrzebowana
Pz=16,26KW
4. Zasilanie kotłowni.
Zasilanie kotłowni należy wykonać z istniejącej rozdzielni głównej budynku.
W rozdzielni tej należy zabudować wyłącznik główny kotłowni 3x100A wraz z cewką
wybijakową zgodnie z rys. 1.
Zasilanie nowoprojektowanej rozdzielni głównej RG kotłowni przewidziano kabel typu
YKY4x16mm2.
Dla potrzeb kotłowni projektuje się nową rozdzielnię główną RG umiejscowioną w
pomieszczeniu hali kotłów . W rozdzielnicy RG zaprojektowano zabezpieczenia
obwodów odbiorczych oraz zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających.
Obok wejścia do kotłowni należy zabudować główny wyłącznik p.pożarowy kotłowni.
Połączenie pomiędzy projektowanym wyłącznikiem głównym a wyłącznikiem p-poż.
wykonać przewodem YDY2x1mm².
Rozdział przewodu PEN przewiduje się wewnątrz rozdzielnicy RG i od tego
miejsca układ energetyczny sieci TN-S.
5.
Rozdzielnica RG
Schemat rozdzielnicy RG przedstawiono na rysunkach załączonych do PT.
Rozdzielnicę RG przewiduje się jako szafową o stopniu ochrony IP54
zlokalizowaną w kotłowni.
Z rozdzielnicy RG zasilane będą:
- szafka kotłowa SK1
- szafa ogólnopomiarowa SO ( opcja )
2
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-

oświetlenie podstawowe i awaryjne,
obwody gniazd wtykowych,
obwód gniazd napięcia bezpieczeństwa 24V,10A

6. Instalacja oświetlenia,
Oświetlenie podstawowe.
W hali kotłów, pomieszczeniu socjalnym , wymiennika , podajnika, żużlowni,
technicznym zaprojektowano oświetlenie świetlówkowe typu TCW095/236.
Oprawy te należy montować do sufitu za pomocą typowych elementów systemu U.
Rodzaje opraw podano w zestawieniu.
Instalacja zostanie wykonana przewodem YDYżo3x1.5 lub YDYżo4x1,5 z osprzętem
hermetycznym z poliesteru samogasnącego o stopniu ochrony co najmniej IP44 .
Dla pomieszczenia hali kotłów przyjęto poziom średniego natężenia oświetlenia:
-150 Ix dla pomieszczenia kotłowni
Załączanie oświetlenia przewiduje się wyłącznikami (lokalizacja wg schematów i
rzutów).
Instalacja oświetlenia zasilana będzie z rozdzielnicy RG.
Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa).
Oświetlenie awaryjne zainstalowano w pobliżu kotła, co umożliwi zakończenie
czynności i poruszanie się po terenie. Instalację wykonać przewodem YDYżo 3x1.5 lub
YDYżo4x1,5mm2.
Oprawę z inwerterem dodatkowo oznaczono „gwiazdką" Oprawę należy oznaczyć
żółtym paskiem o szerokości 2 cm.
W/w oprawy załączane będą samoczynnie w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.
Dodatkowo nad drzwiami ( wyjściem ) z kotłowni przewidziano oprawy ewakuacyjne
w postaci lamp TCH 239/108 z pictogramem „ wyjście ewakuacyjne „
7. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Projektowane instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych należy wykonać
przewodami typu YDYżo 3x2.5mm² prowadzonymi na ścianie w rurkach z PCV lub
korytkach kablowych X111 , natomiast do gniazda remontowego 3-faz. należy ułożyć
przewód YDYżo 5x6mm2 a do gniazda 24V ułożyć przewód YDY 2x2,5mm2.
8. Wewnętrzne linie zasilające
W ramach projektu należy ułożyć zasilanie kablowe do n/w szaf :
- Do szafki kotłowej SK1 kabel YKYżo5x6mm2
- Do szafki ogólnopomiarowej SO kabel YKYżo5x4mm2 ( opcja )
Kable te należy ułożyć w korytku kablowym X111. Korytka kablowe mocować do
ściany na uchwytach U za pomocą kołków kotwiących M10.
9. Instalacja połączeń wyrównawczych.
W kotłowni należy zainstalować główną szynę uziemiającą GSU typ K12 prod. Dehn.
GSU należy uziemić poprzez podłączenie do istniejącego uziomu otokowego
budynku. Uziemienie GSU należy wykonać bednarką FeZn 30x4.
Ponadto do GSU należy połączyć:
- szynę ochronną PE rozdzielnicy SK1,SO
- obudowy metalowe rozdzielnicy SK1,SO
- metalowe obudowy, korpusy urządzeń technologicznych - szczególnie
kotły, pompy, zbiorniki , filtry
- metalowe instalacje rurowe
- połączenia metalowe kołnierzowe ( wykonać mostki )
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W/w podłączenia wykonać linką miedzianą LgY 6mm².
W kotłowni przewiduje się magistralę uziemiającą w postaci bednarki typu FeZn
ułożonej na stopkach dystansowych na ścianie. Powstałą w ten sposób szynę należy
pomalować na kolor żółto-zielony i podłączyć do GSU. Podłączenia wyrównawcze do
rurociągów wykonywać opaskami i po zakończeniu prac wszystkie złącza oznaczyć.
10.

Instalacja uziemienia otokowego.
Uziemienie otokowe budynku kotłowni przyjęto istniejące.
11.Instalacja odgromową
Instalację odgromową budynku kotłowni przyjęto istniejącą. W ramach prac
związanych z instalacją odgromową dodatkowo należy
podłączyć nowoprojektowane kominy do istniejącej instalacji odgromowej budynku .
Ponadto na końcu kominów należy zabudować szpilkę odgromową fi-16mm
wystającą ponad komin ok. 1m.
Dodatkowo należy podłączyć do instalacji odgromowej wszystkie metalowe elementy
wystające ponad dach za pomocą drutu stalowo-ocynk. fi=7mm.
Prace wykonać zgodnie z PN-86/E-5003.Q1do 04 ( ark.01 z 1986r, ark.03 z
1989r,ark. 04 z 1992roraz PN-IEC 61024-1:2001.
12.
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto (zgodnie z PN-IEC60364) szybkie wyłączenie zasilania. Jako dodatkową ochronę od porażeń
prądem elektrycznym zastosowano:
- dostatecznie szybkie wyłączenie obwodu,
- wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30mA,
- połączenia wyrównawcze.
- układ sieci TN-S.
Zasilanie odbiorników jednofazowych przewodem 3-żyłowym a odbiorników
trójfazowych przewodem 5-żyłowym.
Przewód zerowy neutralny N - kolor niebieski. Przewód ochronny PE - kolor zielonożółty. Przewody fazowe - czarny lub brązowy
Zasilanie (wewnątrz rozdzielnic) odbiorników - przewody fazowe lub siłowe kolor
czarny. Przewód neutralny - niebieski. Przewody sterownicze kolor czerwony. Osoby
zatrudnione przy eksploatacji oraz pracach konserwacyjno-remontowych powinny być
przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1
kV oraz znać szczegółowo niniejszy projekt oraz DTR zamontowanych urządzeń.
Prace konserwacyjne i naprawy aparatury pomiarowej, regulacyjnej, sterowniczej
można wykonać dopiero po:
• odcięciu dopływu czynników energetycznych do tej aparatury
• odłączeniu napięcia zasilającego.
UWAGA: Po odłączeniu zasilania elektrycznego szafki pomiarowej, niektóre
urządzenia zamontowane w niej pozostają pod OBCYM NAPIĘCIEM!.
Uwagi końcowe.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi norami i przepisami. Po
zakończeniu prac montażowych należy wykonać stosowne pomiary elektryczne, a
protokoły z pomiarów przekazać Inwestorowi.
Zestawienie mocy zainstalowanej odbiorników elektrycznych
Lp.

Nazwa urządzenia

Oznaczenie

Moc

1.

Szafa kotła 1

SK1

6,0KW
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2.

Podajnik paliwa do kotła

TBZ

2,2KW

3.

Podajnik paliwa

FRA

1,1KW

2.

Pompy

P1-P9

3,0KW

3.

Sterowanie AKPIA

2,0 KW

4.

Stacja uzdatniania wody

1,0KW

5.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. GN

6,0KW

6.

Gniazda wtyczkowe 3-faz. GN

6,0KW

7.

Oświetlenie

2,2KW

8.

Inne drobne odbiory

1,0KW

SUMA

Zasilane poprzez gn

30,5KW

Moc zainstalowana

Wyznaczenie mocy zapotrzebowanej metodą współczynnika
zapotrzebowania
Lp.
Nazwa odbiorników

Szafa SK1
Podajniki paliwa
Pompy P1-P9
Sterowanie akpia
SUW
Oświetlenie
Gniazda
Pozostałe

Moc zainstalowana
Pi
kW

Współczynniki
obliczeniowe
Kz
CosΦ TgΦ

6,0
3,3
3,0
2,0
1,0
2,2
12,0
1,0
30,5

1,0
1,0
0,8
1,0
0,5
0,6
0,2
0,8

0.86
0,86
0,9
0.85
0.86
0,9
0,86
0,9
0,87

0.59
0,59
0,48
0,62
0.59
0,48
0,59
0,48
0,57

Moc zapotrzebowana
Czynna Pz Bierna Qz
kW
kVAr
5,16
2,84
2,16
1,7
0,43
1,19
2,06
0,72
16,26

3,54
1,95
1,15
1,24
0,3
0,64
1,41
0,35
10,58

Podsumowanie
Sz= 18,69KVA
IB= 37,38A
IB=IBx1.25 =46,73A

Zainstalowana moc urządzeń w kotłowni Pz= 16,26kW co daje prąd obciążenia
IB=46,73A.
Jako zabezpieczenie kotłowni w rozdzielnicy głównej przedszkola przewidziano
zabezpieczenie bezpiecznikowe ln=50A o charakterystyce gLgG.
Linię kablową zaprojektowano kablem typ YKY4x16mm2
Obliczenie spadku napięcia:
P ∗ l 16,26 ∗ 30
= 0.37 < 3%
∆U=
=
k∗S
83 ∗ 16
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13. Zestawiania materiałów.
Symbol

Nazwa

Ilość

RG

Rozdzielnica RG prefabrykacja
Dostawca :

1 szt.

FO1

Wyłącznik główny 3bieg. 100A z cewką wybijakową 230V Prod. Moeller 1szt.

FO2

Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6A, Prod. Moeller

1szt.

FG

Bezpiecznik 3-bieg. NEOZ-1P-DO2 50A , Prod. Moeller

1kpl.

Kabel YKYżo4*16mm²
Dostawca: El-kabel

30m

Kabel YKYżo5*6mm²
Dostawca: El-kabel

10m

Kabel YKYżo5*4mm²
Dostawca: El-kabel

30m

Kabel YKYżo5*2,5mm²
Dostawca: El-kabel

40m

PrzewódYDYżo3*2.5mm²
Dostawca: El-kabel
PrzewódYDYżo4*1.5mm²
Dostawca: El-kabel

130m
40 m

Przewód YDYżo3*1.5mm²
Dostawca: El-kabel

250m

Przewód YDY2*2,5mm²
Dostawca: El-kabel

10m

Przewód YDY2*1mm²
Dostawca: El-kabel

20m

Przewód YLY4x0,75mm²
Dostawca: El-kabel

200m

Główna szyna uziemiająca K12 Prod. Dehn
Dostawca: Dehn
Bednarka stalowo-ocynk.30x4

1szt.

Linka LgY6mm

z

100m
30m

Gniazda wtyczkowe 10/24V hermetyczne IP54
Dostawca: Elda

1szt.

Gniazda wtyczkowe 10/16A 230V hermetyczne IP54, podwójne
Dostawca: Elda

Szt. 1

Gniazda wtyczkowe 10/16A 230V hermetyczne IP54, pojedyncze
Dostawca: Elda

Szt.6

Gniazda wtyczkowe 32A 400V hermetyczne IP54, pojedyncze
Dostawca: Elda

1szt.

Przełącznik 1 klawiszowy instalacyjny 16A/230V 1 biegunowy biały
Dostawca: Elda

5szt.

Przełącznik zmienny klawiszowy instalacyjny 16A/230V biały
Dostawca: Elda

szt.6

Przełącznik krzyżowy klawiszowy instalacyjny 16A/230V biały
Dostawca: Elda

1szt.

Wyłącznik p-pożarowy typ 380 11 Dostawca : Legrand

szt. 1

Drut stalowo-ocynk. fi=16mm

6m
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Drut stalowo-ocynk. fi=7mm

25m

Klocki betonowe z uchwytem bezśrubowym

40szt.

Złącze krzyżowe

12szt.

Korytko kablowe X111-2

15m

Wsporniki pod korytka jw. typu U

30szt.

Korytko kablowe X111-1

15m

Wsporniki pod korytka jw. typu U

30szt.

Rurka PCV do RL22 do RL37

60m

Uchwyty do montażu opraw oświetleniowych

20 kpl

Materiały drobne

14. Zestawienie opraw oświetleniowych.
Symbol

Nazwa

Przeznaczenie

Ilość

A1

Oprawa przemysłowa pyłoszczelna/strugoodporna typ
TCW 095/236 klosz akrylowy
Producent : Farel/Philips

19szt.

A/W

Oprawa przemysłowa pyłoszczelna/strugoodporna typ
TCW 095/236 z inwerterem klosz akrylowy
Producent : Farel/Philips

Kotlownia
Pom. socjalne
Żużlownia,
Wyminnikownia
Pom. techniczne
Pom. podajnika
Kotłownia

Kotłownia

1szt.

E/W

Oprawa ewakuacyjna TCH 329/108 O z pitogramem
Ewakuacyjne wyjście
Producent : Farel/Philips
A
Oprawa żarowa hermetyczna
Producent : Wilkasy
Oprawy Philips Lighting Polska , Farel

1szt.

Wejście do kotłowni 2szt.
Wejście do żużlowni

15. Wytyczne AKPIA
15.1 Montaż zewnętrzny.
Kable pomiarowe i zasilające pomiędzy RG a aparaturą obiektową, poprowadzić w
korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych PVC z zachowaniem wymaganych
odległości (min 30cm) od istniejących w kotłowni tras kabli energetycznych. Wszystkie
kable pomiarowe i komunikacyjne do transmisji danych muszą być ekranowane lub
typ dopuszczony przez producenta. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń
systemowych i sterownika, należy wykonać prace mechaniczno-spawalnicze związane
z:
• wspawaniem króćców pomiarowych do czujników temperatury,
• montażem koniecznych korytek i rurek instalacyjnych PVC do przewidywanej
aparatury obiektowej.
• położenie
przewidywanych
kabli
pomiarowych,
sterowniczych
i
komunikacyjnych.
UWAGA:
Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie i podczas realizacji wymagają
uzgodnienia z projektantem.
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15.2. Specyfikacja zbiorcza.
Materiały i osprzęt instalacyjny szafy RG
LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE

SZTUK

1.

Q11

Wyłącznik główny 3-faz. 100A z rączką na elewacji
szafy Prod. Moeller

1

2.

F2

Moduł p. przepięciowy typ Dehn quard nr
900374Kl.I i II, prod. Dehn

1

3.

FL1,FL2,FL Włącznik instalacyjny jednobiegunowy C2A, Prod.
3
Moeller

3

4.

H

Lampki sygnalizacyjne L191-3 , 230V,z neonówką,
Prod. Fael

3

5.

F3

Wyłącznik 3-bieg. B16A, Prod. Schrack/Moeller

1

6.

F4,F5

Włącznik trójbiegunowy różnicowo-prądowy
B16A/0,03A, Prod. Schrack/Moeller

7.

F6,F15,F19 Włącznik instalacyjny jednobiegunowy B6A, Prod.

2kpl.
3kpl.

Schrack/Moeller
8.

F6.1

9.

F7,F8,F9,F1 Włącznik instalacyjny jednobiegunowy B10A, prod.
0, F11
Schrack/Moeller

5

10.

F12

Włącznik trójbiegunowy różnicowo-prądowy,
B25A/0,03A, prod. Schrack/Moeller

1

11.

F12.1

Włącznik instalacyjny trójbiegunowy C20A,
prod. Schrack/Moeller

1

12.

F13,F14

Włącznik instalacyjny jednobiegunowy C13A z
członem różnicowo-prądowym 0,03A, prod.
Schrack/Moeller

2

13.

F16, F18

Włącznik instalacyjny trójbiegunowy B25A , prod.
Schrack/Moeller

2

14.

F17

Włącznik instalacyjny trójbiegunowy B20A,
prod. Schrack/Moeller

1

15.

-T

Transformator 230V/24VAC 160VA 50Hz
Prod. Karpicko

1

16.

Q5.29
Q5.1
Q5.5
Q5.13
Q5.45
Q5.93
Q6.29
Q6.1
Q6.5

Wyłącznik silnikowy 3-bieg.z przekaźnikiem termicznym
o zakresie :0,1-0,4A szt.2
0,63-1,0A szt.2
0,63-1,0 szt.3
1,0-1,6A szt.1
rezerwa szt.1
prod. Schrack/Moeller

Włącznik instalacyjny dwubiegunowy B6A +N,
prod.Schrack/Moeller
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17.

K5.3
K5.2
K5.6
K5.14
K5.46
K5.94
K6.30
K6.2
K6.6

Przekaźnik elektromagnetyczny typu PT 4
polowy z podstawką 6A z cewką 230VAC
prod. Schrack/Moeller

18.

Zacisk śrubowy typ CBD. 1 6 żółty, prod. Cabur

19.

Zacisk śrubowy typ CBD. 16 niebieski prod. Cabur

20.

Zacisk śrubowy typ CBD. 10 żółty prod. Cabur

21.

Zacisk śrubowy typ CBD.4 żółty prod. Cabur

22.

Zacisk śrubowy typ CBD.4 k. Ochronny prod. Cabur

23.

Koryto montażowe „grzebieniowe" 40x60x2000 prod.
SPAMEL

24.

Koryto montażowe „grzebieniowe" 60x50x2000 prod.
SPAMEL

25.

Szafa sterownicza rozdzielnica z płytą montażową
wymiary1000x1000x300 prefabrykacja Prod. Schrack
Opracował
Leszek Krzywiński
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