
OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Dane ogólne 
 

1.1. Podstawa opracowania 
 

- dyspozycje technologiczne 
- wizja lokalna  
- podkłady budowlane budynku 
- inwentaryzacja 
 

1.2. Sytuacja 
 
Projektowana kotłownia węglowa usytuowana jest w pomieszczeniu 
piwnicznym dotychczas istniejącej kotłowni. Istniejące pomieszczenie nie 
spełnia obowiązujących norm i przepisów odnośnie wysokości pomieszczenia , 
brak jest kanału grawitacyjnego nawiewnego i wywiewnego w pomieszczeniu. 
 

1.3. Zakres projektu 
 
Projekt obejmuje adaptację pomieszczenia dla warunków nowej kotłowni oraz 
dostawę i montaŜ kotła węglowego o mocy 60 kW z podajnikiem. 
 

2. Opis konstrukcji 
 
W pomieszczeniu naleŜy wykonać: 
 
a. W związku z małą wysokością istniejącego pomieszczenia naleŜy 

wykonać pogłębienie posadowienia fundamentu po obwodzie 
 

Pogłębienie naleŜy wykonać odcinkami o długości ~ 1,0 m z zachowaniem 
duŜej ostroŜności , przy czym naleŜy zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem. 
 
Połączenie nowego odcinka ze starym na całej powierzchni staregona nowym 
powinno być wykonane przez szczelne wypełnienie zaprawą cementową 
powstałej między nimi szczeliny. 
 
Dla osiągnięcia wypełnienia szczeliny zaprawą stosuje się zalewanie zaprawy z 
góry po ukośnie ustawionym deskowaniu lub teŜ w przypadku posiadania 
torkretnicy albo pompy do zapraw wypełnienie szczeliny zaprawą wykonuje się 
pod ciśnieniem. 
 
Roboty moŜna prowadzić jednocześnie w kilku odcinkach, zachowując między 
nimi odległość nie mniejszą niŜ 3- 4 m , z tym jednak zastrzeŜeniem , Ŝe ogólna 
powierzchnia fundamentów będących w naprawie nie powinna przekroczyć 10-
15% powierzchni wszystkich fundamentów. 
 



b. Rozebranie istniejącego i wymurowanie nowego komina wentylacyjno – 
spalinowego 
 

Po rozbiórce istniejącego komina naleŜy wykonać nową ścianę kominową z 
cegły pełnej ceramicznej , oraz otynkować dwustronnie. 
Ściana kominowa składa się z przewodu dymowego o wymiarze wewnętrznym 
24 x 24 cm oraz przewodu wentylacyjnego o wymiarze wewnętrznym 18 x 24 
cm. 
 
c. Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu 

 
Nową posadzkę grubości 20 cm wykonać na podsypce piaskowej grubości 5 
cm oraz warstwie folii. 
Na betonie wykonać gładź cementową ze spadkami do wpustu podłogowego 
Po wyschnięciu powierzchnię posadzki pomalować farbą trudnościeralną 
 

d. Wykonanie schodów betonowych 
 
Na wejściu do kotłowni wykonać schodki betonowe 

 
e. Wykonanie tynkowania ścian i sufitu 

 
Wykonanie tynku wewnętrznego kat III na całkowitej powierzchni ścian i 
sufitów 
 

f. Malowanie 
 
Malowanie na biało powierzchni ścian i sufitów 
 

g. Pogłębienie istniejącego rząpia oraz wykonanie odwodnienia posadzki 
kotłowni poprzez montaŜ wpustu podłogowego oraz rury kanalizacyjnej Dn 
110 PCV 

h. Wykonanie fundamentu pod projektowany kocioł 
i.    DemontaŜ starego kotła 

 
3. Materiały 

 
3.1. Cegła ceramiczna pełna do kominów 
3.2. Beton Ŝwirowy kl. B 20 z dodatkami uszczelniającymi i zwiększającymi  

wodoodporność , stopień wodoszczelności W4 oraz wskaźnik 0,5 ‹ W/C ‹ 0,6 
 
 

4. Uwagi ogólne 
 

4.1. Pogłębienie fundamentów naleŜy wykonać  w okresie letnim i w czasie braku 
opadów atmosferycznych 

4.2. Roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
4.3. Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

 
 



 
 

5. MontaŜ kotła węglowego 60 kW 
 
 
W pomieszczeniu kotłowni na uprzednio przygotowanym fundamencie 
projektuje się dostawę i montaŜ nowego kotła węglowego z podajnikiem o mocy 
60 kW. 
 
Dobrano kocioł Stalmark Mini 60 kW lub równowaŜny 
 
Moc nominalna   60 kW 
Zakres mocy    20-60 kW 
Powierzchnia grzewcza  6,0 m2 
Max dop. ciśnienie robocze  0,15 MPa 
Masa kotła    1060 kg 
Pojemność wodna kotła 210 l 
Przekrój komina   24 x 24 cm 
Min wys. komina   7 m 
Wymiary czopucha  230 mm 
Średnica zasil/powrotu  6/4” 
Zasilanie elektryczne  230V/50Hz 
Pobór mocy wentylatora  100 W 
Pobór mocy silnika   180 W 
 
 
Komin włączyć do projektowanego komina murowanego czopuchem o średnicy 
230 mm. 
Kocioł podłączyć do rozdzielacza instalacji c.o. rurami stalowymi bez szwu. 
 
 
 
Uwagi ogólne: 
1.Instalacja c.o. musi spełniać wymogi podane dla instalacji grzewczych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.). 
2. Wykonawca przewidzi ewentualny otwór montaŜowy do wniesienia nowego 
kotła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SPIS RYSUNKÓW 
 
Rys nr 1k – Rzut piwnicy – kotłownia 
Rys nr 2k - Rzut – pogłębienie fundamentów 
Rys nr 3k – Pogłębienie pomieszczenia kotłowni Szczegół A  

oraz przekroje A-A , B-B , C-C 
Rys nr 4k – Rzut kotłowni – usytuowanie kotła węglowego 
Rys nr 5k – Schemat technologiczny kotłowni 


