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1. Dane ogólne
Obiekt:   Budynek szkoły 
Adres:   Prudnik , ul. Kościuszki 55

2. Podstawa opracowania:
 zlecenie inwestora
 uzgodnienia z inwestorem
 audyt energetyczny budynku szkoły z 2009 roku
 wizja lokalna
 aktualne normy i przepisy

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany: 

 modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. 
 instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej 
 zmiany źródła ciepła z kotłowni gazowej na zestaw gazowy pomp ciepła i kotłów 

kondensacyjnych 
 Wykonanie przyłącza cieplnego od źródła ciepła do węzła cieplnego 
 Wykonanie węzła cieplnego 

4. Stan istniejący.
Budynek szkoły przy ul. Kościuszki 55 jest zasilany w ciepło na potrzeby centralnego 
ogrzewania , z lokalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku internatu przy ul. 
Kościuszki 55A. 
Ciepło doprowadzone jest do budynku siecią ciepłowniczą , lokalnej kotłowni gazowej . 
Budynek szkoły wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania pracującą na 
parametrach  90/70 º C . 
Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie . 
Elementami grzejnymi są grzejniki członowe żeliwne oraz w wyremontowanej części 
bursy grzejniki stalowe płytowe . 
Instalacja c.o. nie jest wyposażona w zawory termostatyczne . 
Instalacja c.o. jest prowadzona w bruzdach ściennych na parterze i piętrach , oraz po 
ścianach w piwnicy .  
Odpowietrzenie instalacji wykonane jest jako centralne , prowadzone przez strych 
budynku . 
Instalacja c.o. w piwnicy i na strychu , zaizolowana jest wełną mineralna w płaszczu 
gipsowym . 
Źródłem ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej są indywidualne elektryczne 
podgrzewacze wody , oraz dwa zasobniki cwu z grzałką elektryczną dla sanitariatów w 
bursie . 
W pomieszczeniach szkoły wentylacja jest grawitacyjna , łącznie z salą gimnastyczną . 



5. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.
W związku z termomodernizacją szkoły zaplanowano : 
- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej
- Zmianę źródła ciepła z kotłowni gazowej na zestaw gazowy pomp

ciepła i kotłów kondensacyjnych
- Wykonanie przyłącza cieplnego od źródła ciepła do węzła cieplnego
- Wykonanie węzła cieplnego

5.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 
Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania pomieszczeń obliczono przy użyciu 
programu ArCADia-TERMO 4.3.  
Moc cieplna dostarczana do pomieszczeń pokrywa straty ciepła  spowodowane 
przenikaniem przez przegrody budowlane oraz zapotrzebowanie na podgrzanie powietrza 
wentylacyjnego.  
Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach . 
Obliczenia wykonano przyjmując następujące dane: 

 budynek położony jest w III strefie klimatycznej 
 obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego wynosi -200C 
 obliczeniowe temperatury wewnętrzne w pomieszczeniach przyjęto wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki. 

Ze względu na dwa niezależne układy grzewcze – instalacja c.o. oraz zasilanie 
nagrzewnic wentylacyjnych i aparatu grzewczo-wentylacyjnego , zastosowano oddzielne 
odwody grzewcze , o różnych parametrach czynnika grzewczego . 
W pomieszczeniach szkoły zaprojektowano wymianę całej instalacji centralnego 
ogrzewania . 
W pomieszczeniach bursy należy wymienić piony centralnego ogrzewania na nowe i 
podłączyć do nich istniejące grzejniki . 
Dla instalacji c.o. przyjęto parametry czynnika grzewczego 55/45 0C . 
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe bocznozasilane. 
Grzejniki należy wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne i  i zawory przyłączne . 
Należy zastosować głowice termostatyczne w wersji antykradzieżowej . 
Podejścia pod nowe grzejniki należy wykonać z rur stalowych czarnych , łączonych przez 
zaciskanie . 
W sali gimnastycznej zaprojektowano poprzez dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne 
zapewniające temperaturę  20  0C ( tem. dyżurna 12 0C ) . 
Aparaty grzewczo-wentylacyjne należy wyposażyć w termostat i regulator obrotów . 
Rurociągu rozprowadzające należy prowadzić przy posadzkach i po ścianach budynku ze 
spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. Rurociągi mocować do ścian i podłoża za 
pomocą obejm metalowych z wkładką gumową. Punkty stałe należy  stosować z 
uwzględnieniem lokalizacji oporów miejscowych. Przy montażu  rurociągów stosować 
należy zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy uchwytów.  Przewody 



prowadzone w bruzdach i w podłodze należy izolować  otuliną pokrytą folią.
–
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako miejscowe , przy pomocy 
automatycznych odpowietrzników zamontowanych na każdym pionie c.o. .
Przewody grzewcze prowadzone w piwnicach przez nieogrzewane pomieszczenia należy 
zaizolować termicznie otulinami z polietylenu .
Grubości izolacji należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 listopada 2008 r.
Wymagana minimalna grubość izolacji :

1) dn 15 – 15 mm
2) dn 20 – 20 mm
3) dn 25 – 25 mm
4) dn 32 – 32 mm
5) dn 40 – 40 mm
6) dn 50 – 50 mm
7) dn 65 – 65 mm
8) dn 80 – 80 mm 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy przepłukać wodą . 
Następnie należy wykonać próbę szczelności na zimno . 
Wartość ciśnienia próbnego wynosi 0,9 Mpa , czas próby 0,5 godziny . 
Po pozytywnej próbie szczelności należy wykonać próbę na gorąco , podczas której 
należy wyregulować hydraulicznie instalację centralnego ogrzewania . 

5.2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej 
Dla pomieszczenia sali gimnastycznej , zaprojektowano wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną opartą o centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła . 
Zadaniem układu jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach 
.  
Centrala wentylacyjna jest wyposażona w sekcję filtrów , nagrzewnicę wodną , 
wymiennik do odzysku ciepła , wentylator nawiewny i wywiewny oraz układ sterujący . 
Centrala została zaprojektowana jako dachowa i umieszczona będzie na dachu sali 
gimnastycznej . 
Dla sali gimnastycznej zaprojektowano instalację kanałów nawiewnych i wywiewnych , 
montowanych pod sufitem . 
Instalację wentylacyjną należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych prostokątnych 
oraz z rur okrągłych typ spiro . 
Jako elementy nawiewne przyjęto anemostaty wirowe z przepustnicami . 
Jako elementy wywiewne przyjęto anemostaty okrągłe z przepustnicami . 
Wydatki powietrza dla poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach . 
Kanały i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej  zgodnie 
z : 

 PN-EN 1505 i PN-EN 1506 
 PN-B-76001 
 PN-B-03434 



 

 

połączenia kanałów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002 . 
Kanały wentylacyjne prowadzone na dachu budynku należy zaizolować wełną mineralną 
samoprzylepną , o grubości 15 cm , na foli aluminiowej i zabezpieczyć płaszczem 
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej . 
Wszystkie podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych należy wykonać z 
kształtowników stalowych ocynkowanych mocowanych na prętach gwintowanych M8 . 
Odległość między podporami kanałów nie może przekraczać 1,5 m . 
Po zakończeniu montażu całej instalacji wentylacyjnej , należy uruchomić centralę 
wentylacyjną i wyregulować rozpływ powietrza zgodnie z założeniami projektowymi . 
Do regulacji należy użyć przepustnic wentylacyjnych . 
Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić operat pomiarowy . 
 
Centrala wentylacyjna 
Dobrano stojącą centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną . 
Dane techniczne i wyposażenie centrali : 
Vn =  5.000 m³/h 
Vw = 5.000 m³/h 
ciśnienie dyspozycyjne nawiewu - 250 Pa 
ciśnienie dyspozycyjne wywiewu - 250 Pa 
moc nagrzewnicy wodnej – max. = 12 kW 
filtr wstępny na nawiewie  - G3 
filtr wstępny na wywiewie  - G3 
przepustnice z siłownikiem na nawiewie i wywiewie 
wymiennik obrotowy o skuteczności cieplnej min = 80 % 
wentylator nawiewny o mocy znamionowej max. = 1,37 kW 
wentylator wywiewny o mocy znamionowej  max. =  1,30 kW 
szafa sterująco-zabezpieczająca 
 
5.3. Zmiana źródła ciepła z kotłowni gazowej na zestaw gazowy pomp ciepła 
       i kotłów kondensacyjnych 
Zaprojektowano wykonanie nowego źródła ciepła dla szkoły , w postaci układu pomp 
ciepła gazowych oraz kotłów kondensacyjnych stanowiących źródło szczytowe . 
Zastosowano popy ciepła gazowe absorpcyjne , są one wykonywane w wersji 
zewnętrznej , dlatego tez zostały zlokalizowane na zewnątrz budynku . 
Urządzenia te nie wymagają instalacji kominowej . 
Czynnik grzewczy doprowadzony zostanie do pomieszczenia węzła cieplnego , 
zlokalizowanego w piwnicach szkoły , przy pomocy sieci cieplnej preizolowanej . 
Zaprojektowany układ składa się z : 

 dwóch zestawów ( jeden zestaw składa się z czterech gazowych absorpcyjnych 
pomp ciepła ) 

 jednego zestawu ( składającego się z czterech kondensacyjnych kotłów gazowych 
) 

Cały zestaw należy umieścić na stalowym pomoście . 
Do urządzeń należy doprowadzić zasilanie elektryczne z pomieszczenia węzła cieplnego . 



 

 

Pompy ciepła absorpcyjne 
Zestaw składa się z czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej 
zainstalowanych na wspólnej stalowej szynie, połączonych elektrycznie i hydraulicznie. 
Pompy ciepła pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury 65°C wersja 
wysokotemperaturowa HT.  
Czynnik chłodniczy stanowi R717 natomiast czynnikiem absorbującym jest woda. Każdy 
moduł wyposażony jest w niezależną pompę cyrkulacyjną czynnika grzewczego .  
Szafka zasilająca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach 
atmosferycznych. W szafce zasilającej znajdują się zabezpieczenia oraz zaciski do 
podłączenia panelu sterującego DDC zarządzającego pracą grupy urządzeń. Panel DDC 
zapewnia sterowanie temperaturą wody poprzez załączanie i wyłączanie podłączonych do 
niego urządzeń. Umożliwia konfigurację wartości temperatur, sprawdzenie czasu pracy 
urządzeń, liczby zapłonów i liczby rozmrożeń. Przy podłączonym czujniku temperatury 
zewnętrznej do DDC możliwa jest praca urządzeń według krzywej pogodowej. Panel 
pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz 
podłączenie alarmu zewnętrznego.  
Każdy moduł w linku składa się z hermetycznego obiegu typ woda – R717, wykonanego 
ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje się wymiennik lamelowy w kształcie litery C, 
którego zadaniem jest pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza. Parownik 
jest wykonany ze stali tytanowej i malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator 
osiowy, zapewniający przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy. Każda jednostka 
wyposażona jest w termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, zawory 
zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy 
wykonany ze stali nierdzewnej, termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający 
pracą, przepływomierz, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór 
gazowy, wykonane z tworzywa przyłącza instalacji kominowej.  
 
Dane techniczne pomp ciepła : 
Moc na palniku dla jednego zestawu : 85-100 kW dla tzew = - 20 ºC 

Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N – 50 Hz  

Pobór mocy elektrycznej: do 4,5 kW  

Waga zestawu : do 2000 kg  
 
Kondensacyjne kotły gazowe 
Zestaw składa się z czterech kondensacyjnych kotłów gazowych , zainstalowanych na 
wspólnej stalowej szynie, połączonych elektrycznie i hydraulicznie. Urządzenia 
pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury 80°C na potrzeby C.O.   
Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej i jest zasilany gazem ziemnym.  
Każdy kocioł w linku wyposażony jest w niezależną pompę cyrkulacyjną czynnika 
grzewczego .  
Szafka zasilająca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach 
atmosferycznych. W szafce zasilającej znajdują się zabezpieczenia oraz zaciski do 
podłączenia panelu sterującego DDC zarządzającego pracą grupy urządzeń – programator 



 

 

tygodniowy, nastawa temperatury wody, praca według zasilania/powrotu, nastawa 
różnicy temperatur, rodzaj pomiaru temperatury zasilanie / powrót, regulacja i sterowanie 
poszczególnymi jednostkami w linku, diagnostyka błędów i awarii. Każda jednostka  
wyposażona jest w niezależny przewód spalinowy, termostat STB, który zapobiega 
przegrzaniu się urządzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali 
nierdzewnej, sterownik zarządzający pracą, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność 
płomienia, zawór gazowy, system antyzamrożeniowy.  
 
Dane techniczne kotłów : 
 
Moc na palniku dla zestawów : 120-140 kW  

Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N – 50 Hz  

Pobór mocy elektrycznej: do 2,00 kW  

Waga zestawu : do 650 kg  
  
5.4. Wykonanie przyłącza cieplnego od źródła ciepła do węzła cieplnego 
Przyłącze zewnętrzne instalacji grzewczej – istniejące ( wykonane zostało w ramach 
wcześniejszego zadania ) 
 
5.5. Wykonanie węzła cieplnego  
Węzeł cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku . 
Węzeł zostanie wyposażony w urządzenia i armaturę zgodnie ze schematem 
technologicznym . 
Przewody c.o.  w węźle cieplnym należy wykonać z rur stalowych przewodowych bez 
szwu , łączonych przez spawanie . 
Połączenia rozbieralne wykonać za pomocą kołnierzy stalowych oraz uszczelek 
klingerytowych . 
 
Wszystkie kolana wykonać z łuków hamburskich . 
W węźle cieplnym należy zastosować armaturę odcinającą :  

 zawory kulowe gwintowane na pmax = 1,0 MPa 
 zawory zwrotne gwintowane 

Po zakończeniu prac montażowych należy cały węzeł przepłukać wodą  i poddać próbie 
ciśnieniowej . 
Ciśnienie próbne wynosi - 0,9 MPa 
Po pomyślnym zakończeniu próby ciśnieniowej zewnętrzne powierzchnie rur należy 
oczyścić do II stopnia czystości , a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez 
pomalowanie farbami termoodpornymi do 200 °C . 
Instalację w węźle należy zaizolować cieplnie , grubości izolacji należy stosować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 listopada 2008 r.  
Wymagana minimalna grubość izolacji : 



 

 

9) dn 15 – 15 mm 
10) dn 20 – 20 mm 
11) dn 25 – 25 mm 
12) dn 32 – 32 mm 
13) dn 40 – 40 mm 
14) dn 50 – 50 mm 
15) dn 65 – 65 mm 
16) dn 80 – 80 mm 

 
Płytowy wymiennik ciepła glikol-woda dla kotłów gazowych  
Dobrano wymiennik płytowy lutowany . 
Moc - Q = 140 kW 
Typ – przeciwprądowy 
Spadek ciśnienia – 20 kPa 
 
Płytowy wymiennik ciepła glikol-woda dla pomp ciepła 
Dobrano wymiennik płytowy lutowany . 
Moc - Q = 200 kW 
Typ – przeciwprądowy 
Spadek ciśnienia – 20 kPa 
 
Bufor ciepła 
Dobrano wymiennik zbiornik buforowy o pojemności V = 4000 l , zaizolowany 
termicznie . 
 
Pompa obiegowa układu  wymiennik ciepła glikol-woda dla pomp ciepła -bufor  
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika. 
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.  
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości. 
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury. 
Gp =  20,0 m³/h 
Hp = 50 kPa 
 
Pompa obiegowa układu  wymiennik ciepła glikol-woda dla kotłów gazowych -bufor  
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika. 
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.  
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości. 
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury. 
 
Gp =  12,0 m³/h 
Hp = 50 kPa 
 



 

 

Pompa obiegowa instalacji nagrzewnic i aparatów wentylacyjnych  
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika. 
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.  
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości. 
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury. 
Gp =  2,5 m³/h 
Hp = 60 kPa 
 
Pompa obiegowa instalacji c.o  
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika. 
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.  
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości. 
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury. 
Gp =  28,0 m³/h 
Hp = 60 kPa 
 

6. Uwagi końcowe 
Miejsce wykonywania  robót zabezpieczyć  należy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie bhp., pod fachowym 
nadzorem technicznych ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane, a wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać świadectwa ich 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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