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1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji z kotłem na biomasę 

o mocy 20 kw oraz niezbędną automatyką i hydrauliką dla 15 instalacji 

zlokalizowanych w Mieście Nowy Sącz. Instalacja wyposażona w kocioł na pelet 

przeznaczona jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania 

ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. 

 

2. Budowa instalacji 
 

Każda instalacja będzie zbudowa następujących elementów:  

➢ kotła na biomasę (pelet) o mocy 20 kW,  
➢ zbiornika na pelet,  
➢ bufora wody grzewczej,  
➢ zasobnika c.w.u.,  
➢ przewodów hydraulicznych,  
➢ pomp obiegowych,  
➢ regulatora obiegów,  
➢ przeponowego naczynia wzbiorczego,  
➢ zaworu bezpieczeństwa. 

 

3. Zakres prac montażowych 
 

➢ dostawa elementów składowych instalacji z kotłem na biomasę,  
➢ montaż kotła w pomieszczeniu spełniającym wymagania 

warunków technicznych dla kotłowni,  
➢ montaż zasobnika,  
➢ wykonanie połączeń hydraulicznych,  
➢ montaż regulatora sterującego obiegami,  
➢ montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej,  
➢ wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających,  

 
➢ integracja instalacji z kotłem na biomasę z istniejącą armaturą,  
➢ wykonanie układu automatyki i sterowania,  
➢ sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji,  
➢ pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm. 

 

4. Kocioł na biomasę 
 

Projektuje się montaż kotła na pelet podłączonego do istniejącej instalacji 

ciepłowniczej w budynku o mocy grzewczej nie mniejszej niż 20 kW. Minimalne 

wymagania w zakresie kotłów na biomasę (pelet) przedstawia poniższa tabela. 
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➢  wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe
przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane), montaż wkładki kominowej



Tabela 1. Minimalne wymagania dla kotłów na biomasę  
 

Nazwa parametru 
  

Wartość 
  

     

       
       

 Typ kotła  Kocioł na paliwo stałe  

     

 Typ paliwa  Pelet drzewny spełniający  

    wymagania EN 14961-2 klasa A  

     

 Znamionowa moc cieplna  nie mniejsza niż 20 kW  

     

 Sprawność użytkowa  kotła przy  powyżej 88%  

 pełnym obciążeniu     
     

 Maksymalne ciśnienie robocze  Do  2 bar  

     

 Klasa kotła wg EN 303-5  Nie niższa niż 5 oraz spełniająca  

    wymagania ekoprojektu w  

    zakresie efektywności  

    energetycznej i emisji  

    zanieczyszczeń określone w  

    Rozporządzeniu Komisji (UE)  

    2015/1189 lub Rozporządzeniu  

    Komisji (UE) 2015/1185  
     

 Certyfikacja  Wymagane oznaczenie  

    symbolem CE  
     

   

     
     

 Palenisko   

   

     
    

 Podajnik paliwa  Ślimakowy  z zabezpieczeniem  

    przeciwpożarowym  

     

 Minimalna pojemność zbiornika na  100 kg  

 pelet     
     

 Średnica odprowadzenia spalin  Nie więcej niż 130 mm  
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Optymalizacja procesu spalania oparta na
pomiarze temp. spalin i pomiarze ciśnienia lub
ilości powietrza dostarczonego do paleniska
lub równoważny co do uzyskanego efektu
sposób, np. przy wykorzystaniu sondy Lambda



 

Nazwa parametru 
  

Wartość 
 

    

      
      

 Typ palnika  

      
 

 

5. Zasobnik buforowy i c.w.u. 
 

 

6. Połączenia hydrauliczne (rurociągi) 
 

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich 

średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. 

Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Rurociągi należy wykonać z 

rur miedzianych, stalowych czarnych lub ocynkowanych, ewentualnie 

materiałów, z jakich wykonane są już istniejące instalacje w danym obiekcie. 

 

Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości 

otulin z pianki polietylenowej (PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95oC. 
 

Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów 

mających wystąpić w zaprojektowanej instalacji. Pod uwagę mają zostać wzięte:  
● Wartość przepływu wody w rurociągach.  
● Moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg.  
● Różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji. 

 

7. Pompa obiegowa kotła 
 

Podstawowymi parametrami decydującymi o doborze pompy są: obliczeniowa 

wydajność pompy oraz wysokość podnoszenia. Wydajność pompy ma zostać 

wyznaczona w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną 

odbiorników przyłączonych do danej instalacji. Użyta pompa ma być wykonana z 

materiałów odpornych na korozję, a ich konstrukcja ma zapewnić szczelność 

urządzenia. 
 

8. System sterowania i monitorowania 
 

Sterownik kotła musi zapewnić przynajmniej funkcje znajdujące się poniżej:  

- Możliwość sterowania drugim źródłem ciepła;  
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Palnik pelletowy

Projektuje się montaż wolnostojącego pionowego zasobnika CWU o pojemności min. 300L,
wykonanego ze stali nierdzewnej z dwoma wężownicami.
Dodatkowo projektuje się bufor wody grzewczej o pojemności min. 600L,
bez wężownicy. Bufor powinien być wykonany ze stali emaliowanej z zastosowaniem anody
tytanowej. Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej
w celu zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zasobnik ma być zabezpieczony higienicznie.



 

Sterownik musi posiadać funkcję zdalnego monitorowania i odczytywania 

parametrów pracy instalacji (wbudowaną lub możliwą do uzyskania po montażu 

dodatkowego urządzenia) z wykorzystaniem sieci internetowej. Doprowadzenie 

łącza internetowego leży w gestii właściciela obiektu. 
 

9. Posadowienie kotła 
 

Pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno odpowiadać 

wymaganiom polskiej Normy PN-87/B-02411 lub równoważnej i aktualnej na 

dzień realizacji inwestycji. Kocioł należy posadowić na niepalnym podłożu, w 

bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych. 
 

10. Montaż hydrauliczny 
 

Instalację zaprojektowano w systemie zamkniętym. Pomiędzy kotłem a 

naczyniem nie wolno montować żadnych zaworów odcinających. Instalacja 

hydrauliczna kotłowni musi zapewnić minimalną temperaturę wody powrotnej do 

kotła na poziomie 55oC. Zalecana różnica temperatur w czasie pracy pomiędzy 

zasilaniem a powrotem w przedziale 10-20oC. 
 

Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu 

instalacji do odpowiednich króćców przy kotle. Instalację i podłączenia kotła 

muszą zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i 

doświadczeniem. 
 

11. Wysokość kotłowni 
 

Kotły o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW należy zainstalować w wydzielonych 

pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na 

poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których 

mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. 

 

Dla kotłów o mocy do 25 kW wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewnić 

możliwość czyszczenia kotłów. Wysokość pomieszczenia kotła może być równa 

 

 

12. Wentylacja i odpowietrzenie kotłowni 
 

Należy stosować się do normy: PN-87 B-02411; Rozdział 2. Wymagania; 

Podrozdział 2.1.6. Wentylacja. Dla kotłów o mocy do 25 kW - w pomieszczeniu 

kotła powinien znajdować się otwór niezamykalny o powierzchni co najmniej 200 

cm2. 
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wysokości kondygnacji, na której został on zamontowany.

- Możliwość sterowania pompami obiegowymi i zaworami;

- Przechowywanie danych w zakresie przekazanej obiektowi energii cieplnej.



W przypadku wentylacji wywiewnej pomieszczenie kotła powinno mieć kanał 

wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem wlotowym pod 

sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina. 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć 

 

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne 
 

 

13. Doprowadzenie powietrza do spalania 
 

Kocioł peletowy wymaga powietrza do spalania. Nie wolno użytkować kotła 

peletowego w przypadku zmniejszenia lub zamknięcia otworów powietrza 

dolotowego. Zanieczyszczone powietrze do spalania może spowodować 

uszkodzenia kotła peletowego. W kotłowni nie wolno przechowywać ani używać 

środków czyszczących zawierających chlor, halogeny lub rozpuszczalniki nitro. W 

kotłowni nie wolno suszyć prania. Unikać gromadzenia się pyłu  
w obszarze otworu, przez który kocioł paletowy zasysa powietrze do spalania. 
 

 

14. Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez 

mróz lub wilgotne powietrze 
 

Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość 

bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej. Temperatura w kotłowni nie może spaść 

poniżej 3°C i przekroczyć 30°C. Wilgotność powietrza w kotłowni może wynosić 

maksymalnie 70%.  
W pobliżu kotła peletowego nie wolno przechowywać materiałów lub cieczy 

łatwopalnych. Do kotłowni mogą mieć wstęp wyłącznie upoważnione osoby – nie 

mogą w niej przebywać dzieci. Zawsze zamykać drzwi kotła. 
 

15. Zabezpieczenia 
 

Zabezpieczenia są warunkiem bezpieczeństwa użytkowania instalacji grzewczej. 
 

16. Wyłącznik awaryjny 
 

Wyłącznik awaryjny należy zainstalować poza obszarem kotłowni – przestrzegać 

przepisów obowiązujących w kraju. 
 

17. Zawór bezpieczeństwa 
 

– zainstalowany w najwyższym punkcie kotła, 
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urządzeń do zamykania.

Zawór bezpieczeństwa należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uwzględniając dopuszczalne ciśnienie robocze zaoferowanego kotła

Zawór bezpieczeństwa musi być:



– niemożliwy do odcięcia,  

– w odległości maks. 1 m od kotła, 
 

18. Ogranicznik temperatury 
 

Kocioł peletowy musi być wyposażony w ogranicznik temperatury. Jest on 

zamontowany  
w kotle peletowym. W przypadku przekroczenia przez kocioł temperatury 95°C 

następuje wyłączenie instalacji grzewczej. 
 

19. Naczynie wzbiorcze, przeponowe 
 

 

20. Uruchomienie instalacji 
 

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i 

sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum: 

 

➢ sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;  
➢ sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp 

oraz zabezpieczeń;  
➢ sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;  
➢ sprawdzenie ciągłości izolacji ciepłochronnej;  
➢ sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;  
➢ sprawdzenie parametrów bezpieczników;  
➢ sprawdzenie szczelności komory spalania;  
➢ sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;  
➢ sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;  
➢ sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w 

dopuszczalnym zakresie;  
➢ wykonanie odpowietrzenia instalacji;  
➢ sprawdzenie czy w kotłowni nie znajdują się materiały palne 

 

Po przeprowadzeniu powyższych czynności i innych wymaganych obowiązującym 

prawem oraz po stwierdzeniu poprawności wykonanej instalacji należy wykonać 

pierwszego uruchomienia instalacji. 

 

Instalację należy zaprogramować w sposób, który zapewni komfort cieplny 

użytkownikom obiektu oraz możliwie jak najniższe koszty eksploatacyjne. 

Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi 

producenta instalacji pracę. 
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Każdą instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze,

Projektant  z  odpowiednimi  uprawnieniami  powinien  zaprojektować  naczynia

wzbiorcze,  przeponowe  odpowiednio  do  parametrów  instalacji  hydraulicznej.

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, przeponowym oraz ciśnienie instalacji

należy dostosować i ustawić.

przeponowe o poj. min. 25L



Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie zostaną zakończone 

sporządzeniem protokołu zawierającego spis wykonanych czynności i 

potwierdzenie poprawności działania instalacji. Protokoły zostaną przekazane 

właścicielowi nieruchomości oraz przedstawicielowi Zamawiającego. 
 

21. Wytyczne  serwisowe 
 

Nieodpłatne prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

producenta zastosowanych urządzeń, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Bezwzględnie wymagane jest w ramach prac serwisowych: 

 

➢ czyszczenie kotła i przewodu łączącego po sezonie grzewczym;  
➢ sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej;  
➢ sprawdzenie poprawności działania podajnika;  
➢ odpowietrzenie instalacji. 

 

22. Minimalne wymagania dla paliwa 
 

Surowiec do wytwarzania granulatów drzewnych powinien pochodzić w 100 

procentach z naturalnych odpadów drzewnych. Użytkownik instalacji musi 

przechowywać granulat w miejscu idealnie suchym. Tylko w ten sposób można 

zagwarantować prawidłowe i efektywne spalanie. Jako paliwo używany jest 

granulat drzewny o średnicy granulek 6 mm, długości od 3,15 do 40 mm (1% do 

45 mm) i wilgotności szczątkowej wynoszącej maksymalnie 10%. 

 

Stosowany granulat drzewny musi odpowiadać wymogom ENplus-A1. 
 

23. Schemat instalacji 
 

Schemat instalacji przedstawiony na ostatniej stronie projektu technicznego 

przedstawia przykładowy sposób podłączenia kotła na biomasę w systemie 

zamkniętym. 
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Zamieszczona legenda opisuje cały zakres
dostawy i montażu urządzenia




