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I WARUNKI OGÓLNE 

• Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 

- „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie” 

- „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – tom II 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

- Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji 

- Polskimi Normami 

- zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. 

W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności.  

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym 

projekcie. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej 

funkcjonalności. 

• Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji  

w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu  

i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi branżami. 

Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji  

z innymi branżami  Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

• W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń 

wyszczególnionych w niniejszym projekcie. 

• Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla 

materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie 

alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne 

zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
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rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.  

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed 

złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem wszelkie wątpliwości związane  

z realizacją inwestycji. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 

Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.  

(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek 

inne wprowadzenie do obrotu, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez 

zgody autorów jest zabronione. 

 

II PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

• Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu; 

• Wytyczne Inwestora; 

• Inwentaryzacja istniejącej instalacji; 

• Obowiązujące normy i przepisy; 

• Literatura branżowa ; 

• Projekt techniczny archiwalny pt „Doprowadzenie pary technologicznej do kuchni” 

opracowany przez BPSZ w Krakowie 1966r. 

 

III PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA 

Treścią opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji pary technologicznej dla 

zasilania kotłów warzelnych istniejącej kuchni w pawilonie A Górnośląskiego Centrum 

Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. 

 

Lokalizacja :  Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, działka nr : 162/1. 

 

Inwestor:  SP ZOZ  „REPTY” 

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
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IV OPIS TECHNICZNY 

1 Założenia do projektu 

Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi Polski Normami i zaleceniami, 

założenia: 

Odbiornikami wg projektu technologicznego kuchni są następujące urządzenia: 

Kotły warzelne 500 1 - szt 2 

Kotły warzelne 250 1 - szt 9 

Kotły warzelne 150 1 - szt 2 

Kotły warzelne 100 1 - szt 3 

 

Według wytycznych Inwestora zostanie zlikwidowana część instalacji zasilająca kociołki 

przechylne i wyparzarki – 3szt. 

 

2 Zapotrzebowanie pary 

Wg danych projektu technologicznego po wersyfikacji ze stanem istniejącym zapotrzebowanie 

pary dla kotłów przedstawiają się następująco: 

Kotły warzelne 500 1 - 2 szt * 120/kg/h =  240 kg/h 

-//- 250 1 - 9 szt * 80/kg/h =  720 kg/h 

-//- 150 1 - 2 szt * 60/kg/h =  120 kg/h 

-//- 100 1 - 3 szt * 50/kg/h =  150 kg/h 

       Razem =  1230 kg/h 

Jest to maksymalne, teoretyczne zapotrzebowanie ciepła (gotowanie) przy współczynniku 

równoczesności równym 1. Rzeczywisty współczynnik równoczesności uwzględniającej pory 

posiłków (śniadania, obiady, kolacje) oraz okresy doprowadzania kotłów do wrzenia i 

podtrzymywania wrzenia wynosi 0,25. 

Rzeczywiste zapotrzebowanie pary wynosi: 

1230 * 0,25 =307,5   do dalszych obliczeń przyjęto wartość  312 kg/h 

 

Moc urządzeń do wytworzenia pary wynosi: 

Q = 312 * 530 = 165,360 kcal/h = 192,3 kW 
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OPIS PRZEBUDOWY INSTALACJI PAROWEJ. 

Para dla potrzeb kuchni będzie dostarczana ze stacji wymienników z budynku W, gdzie jej 

ciśnienie wynosić będzie 50 kPa. Ciśnienie na rozdzielaczach przy kotłach warzelnych, po 

uwzględnieniu oporów trasy będzie wynosić ok 45 kPa. Para w budynku kuchni jest 

prowadzona przez magazyn ziemniaków , magazyn ogólny oraz przez maszynownię chłodni. 

Para do kociołków przechylnych i wyparzarek zostanie zlikwidowana. 

Rurociągi parowe prowadzone są ze spadkiem zgodnym z kierunkiem przepływu pary – przy 

wymianie przewodu na nowy należy zachować spadki istniejące. Przewody parowe są 

odwadniane w punktach oznaczonych na rysunku jako Od. Dla odwodnienia przewodów oraz 

kotłów warzelnych zastosowano odwadniacze termiczne typu „Samson” (wg karty katalogowej). 

Przewody kondensacyjne oraz przewody parowe zaizolowane są obecnie matami z przędzy 

szklanej o grubości 30 mm, pozostałe zaś przewody parowe matami o grubości 40 mm. Całość 

zabezpieczona jest płaszczem ochronnym  gipsowo-klejowym o grubości 1 cm. 

Punty stałe przewodów wykonano w miejscach uwidocznionych na rzucie poziomym (część 

rysunkowa) – należy je odtworzyć za pomocą rozwiązań systemowych firmy Hilti. 

Ze względu na przewód wentylacyjny znajdujący się między kotłami zasilanie kotłów warzelnych 

parą zaprojektowano z dwóch rozdzielaczy: rozdzielacz Φ125/133 zasila kotły od Nr: 1-9 oraz 

rozdzielacz Φ101/108 zasila kotły od Nr. 10-16. Równolegle do rozdzielaczy parowych, pod 

nimi są prowadzone przewody zbiorczy kondensatu Φ50. Rozdzielacze oraz przewody zbiorcze 

kondensatu w obrębie kuchni do stropu pomiędzy parterem wysokim i niskim, należy zachować 

bez zmian (poza zakresem modernizacji instalacji parowej). 

Wszystki przewody parowe i kondensacyjne należy ułożyć ze spadkiem uwidocznionym na 

rysunkach zachowując spadki i trasy tak jak istniejącej instalacji stosując izolacje termoczną z 

wełny mineralnej o grubości  100mm  i  λ=0,038 w otulinie z folii aluminiowej.  
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Obliczenie średnic przewodów pary dla kuchni 

 

Q I d V R RI  Z RI+Z Uwagi 

Kcal/h m mm m/s mmH2

O/m 
mmH2

O 
- mmH2

O 
mmH2

O 
- 

 

Trasa: Kocioł warzelny Nr. 1 – 9 – D – Stacja wymienników 

220.000 4 125/133 8 0,6 2,4 8 66 70  

370.000 32 150/159 9 0,6 19,2 22 230 250  

        320  

 

Ciśnienie w stacji wymienników:    5.000 mm 

Ciśnienie przed kotłami warzelnymi:  5.000 – 320 = 4680 mm SW 
 

3 WYKONANIE INSTALACJI. 

Instalację pary technologicznej należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, 

łączone przez spawanie. Do spawania stosować elektrody ER 346. Przewody pary proponuje 

się prowadzić zgodnie z częścią graficzną projektu, podwieszanej za pomocą obejm 

systemowych firmy Hilti. Przewody pary należy miejscowo mocować przy pomocy punktów 

stałych, z uwagi na kompensację i wydłużenia termiczne (wg rysunków). Należy stosować 

zawory odcinające mieszkowe typ BSA1T na ciśnienie pn = 1,6 MPa, odwadniacze parowe typ 

13E na ciśn. pn = 1,6 MPa . Armatura zgodnie z załączoną kartą firmy Samson. Po wykonaniu 

robót spawalniczo – montażowych należy dokonać sprawdzenia jakości spawów i połączeń 

przez wykonanie prób radiologicznych zgodnie z wymaganiami jednak nie mniej niż, co 10 spaw 

oraz wykonanie próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie ppr = 1,6 MPa. Kompensacji 

dokonać przy pomocy samokompensacji z wykorzystaniem załamań trasy typ „L”. Rury 

instalacji parowej po oczyszczeniu należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie 

dwukrotne farbą antykorozyjną np. kreadurową odporną na wysokie temperatury do 200°C. Po 

dokonaniu prób sprawdzających oraz płukania instalacji (parociąg) należy zaizolować zgodnie  

z PN-85/B-02421 za pomocą otulin izolacyjnych np. wełny mineralnej z płaszczem z blachy 

aluminiowej lub stalowej ocynkowanej zgodnie z zestawieniem materiałów. Dopuszcza się 

zastosowanie otulin izolacyjnych innych firm odpornych na temperaturę 200°C. Spadek 

przewodów prowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu pary zachowując istniejące spadki  

i trasy.  
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3.1 Przewody. 

Przewody pary technologicznej łączące w projektowane urządzenia wykonać z rur stalowych 

bez szwu według PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Na załamaniach stosować kolana 

gięte o promieniu R = 3d i łuki „Hamburskie” o R = 1,5d w zależności od średnicy.  

 

3.2 Armatura.  

Należy stosować zawory odcinające, odwadniacze, kołnierzowe na ciśnienia podane  

w specyfikacji firmy Samson. 

3.3 Izolacje termiczne i antykorozyjne. 

 Przewody z rur stalowych czarnych po zmontowaniu i pomyślnym przebiegu próby ciśnieniowej 

należy oczyścić mechanicznie i pomalować dwukrotnie farbą kreodurową lub cynkorową 

odporną na temperaturę do 200°C. 

3.4 Próby oraz płukanie instalacji parowej 

Przewiduje się wykonanie następujących czynności :  

a) próby szczelności „na zimno” po zespawaniu przewodów, a przed zaizolowaniem wodą  

o ciśnieniu ppr = 1,5 pr = 1,5 x 0,6 = 1,00 MPa.  

b) płukanie sieci wodą (po zamontowaniu) z wodociągu (ewentualnie agregatem pompowym)  

2 x 30 min. lub mieszaniną wodno – powietrzną.  

c) próba eksploatacyjna na gorąco (po zamontowaniu) na max. aktualnie panujące parametry, 

możliwe do uzyskania w danym czasie.  

Wykonanie rurociągu i badania techniczne przy odbiorze powinny być zgodne  

z PN-70/H-34031. Należy w pierwszej fazie uruchomienia rurociągu parowego stosować zasadę 

bardzo powolnego otwierania zaworu odcinającego na głównym zasilaniu pary w węźle 

cieplnym parowym. 

 

4 Uwagi końcowe. 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 

zatwierdzane przez Inwestora lub Projektanta.  

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 

normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.  

• Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm  

i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą 

procedurą.  
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• Wykonawca winien całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkimi 

wytycznymi i katalogami producentów, normami oraz ze sztuką budowlaną.  

• Zezwala się na zastosowanie równoważnej armatury do wydanej w projekcie, jednakże po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji projektanta.  

• Rysunki oraz część opisowa stanowią dokumentację wzajemnie uzupełniającą się. 

Wykonawca winien dokonać własnego przedmiaru robót.  

• Prowadzenie rurarzu względem dokumentacji budowlanej uległo zmianie. Dokumentacja 

wykonawcza jest dokumentacją nadrzędną. 

 

V ZESTAWIENIE NORM I AKTÓW PRAWNYCH 

• Dziennik Ustaw z 2002 r.  

   Nr 75, poz. 690 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny posiadać 

budynki usytuowanie z późniejszymi zmianami.  

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI PARY TECHNOLOGICZNEJ DLA ZASILANIA KOTŁÓW WARZELNYCH 
ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W PAWILONIE A GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W TARNOWSKICH GÓRACH. 
 
 

9 

 

 

VI ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
PARA TECHNOLOGICZNA – Projektowana 

 
1. Rura stalowa czarna bez szwu DN150 mb 26  
2. Rura stalowa czarna bez szwu DN125 mb 12  
3. Rura stalowa czarna bez szwu DN65 mb 27  

4. Rura stalowa czarna bez szwu DN50 mb 12  

5. Odwadniacz ½” Typ 13E firmy Samson szt. 1  

6. Włączenie projektowanej instalacji pary/kondensatu do 
istniejącej instalacji w wymiennikowni 

szt. 1  

7. Połączenie kołnierzowe szt 6  

8. Zawory kołnierzowe odcinające do pary DN 100 typ M10 szt 2 Spirax SARCO 

9. Zawory kołnierzowe odcinające do pary DN 65 typ M10 szt 2 Spirax SARCO 

10. Rura ochronna p-poż (dla przejścia inst. przez kotłownię) mb  wg potrzeb 

11. Izolacja z wełny min. w otulinie z płaszczem z blachy 
aluminiowej o gr=100mm 

mb 48 RockWool 

12. Izolacja z wełny mineralnej w otulinie z płaszczem z blachy 
aluminiowej o gr=65mm 

mb 34 RockWool 

13. Izolacja z wełny mineralnej w otulinie z płaszczem z blachy 
aluminiowej o gr=50mm 

mb 15 RockWool 

14. Kształtki instalacyjne, obejmy, zawiesia, pkt. stałe   do rozliczenia, HILTI 

 

 

Likwidacja istniejącego rurociągu – bez odtworzenia 
 
 

1. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 mb 23  
2. Rura stalowa czarna bez szwu DN20 mb 23  
3. Izolacja z waty szklanej w otulinie mb 57  

 

Likwidacja istniejącego rurociągu – z odtworzeniem 
 
 

1. Rura stalowa czarna bez szwu DN150 mb 38  

2. Rura stalowa czarna bez szwu DN64 mb 38  

3. Izolacja z waty szklanej w otulinie mb 95  
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VII ZAŁĄCZNIKI I RYSUNKI 

 


