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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa gazowego źródła ciepła dla 
zasilania budynków szkoły zlokalizowanych przy ul. Głowackiego 37 w Kietrzu. 

1.2. STAN ISTNIEJACY  

Obecnie źródłem ciepła dla budynków szkoły przy ul. Głowackiego 37 jest ciepło 
zdalaczynne, doprowadzane do węzła ciepłowniczego istniejącym przyłączem ciepła. Ze 
względu na planowane zmiany związane z systemem przesyłania ciepła, od sezonu 
grzewczego 2023r./2024r. nie będzie możliwe dalsze korzystanie z ciepła 
zdalaczynnego dla ogrzewania szkoły.  

W skład kompleksu szkolnego wchodzą: 
•  segment żywieniowy – budynek podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych; 
•  segment główny – budynek podpiwniczony, o trzech kondygnacjach 

nadziemnych; 
•  segment sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym – budynek 

niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej. 

Przegrody zewnętrzne budynku zostały docieplone, stolarka wymieniona na PVC. 
Wg sporządzonego bilansu ciepła dla budynku po dociepleniu projektowana strata ciepła 
wynosi 321 kW. 

Wewnętrzna instalacja grzewcza budynku szkoły wykonana została w oparciu 
o grzejniki płytowe i orurowanie z rur stalowych spawanych. Dostawa ciepła realizowana 
jest poprzez wymiennik ciepła typu JAD. Moc zamówiona 250 kW.  

1.3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 

Realizacja zadania objętego niniejszym opracowaniem będzie polegała na 
budowie gazowego źródła ciepła dla zasilania w ciepło budynków szkoły znajdujących 
się przy ul. Głowackiego 37 w Kietrzu, zgodnie z zakresem przedstawionym w tabeli nr 
1. 

Tabela nr 1 

Lp. Obiekty / charakterystyka Ilość 

1. TECHNOLOGIA GAZOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

− zestaw pięciu kotłów gazowych, kondensacyjnych, 
do pracy zewnętrznej, o łącznej mocy grzewczej 172 
kW; efektywności nominalnej 98,6% przy 
parametrach pracy 80/60 oC 

1 kpl. 

 

− zestaw czterech kotłów gazowych, 
kondensacyjnych, do pracy zewnętrznej o mocy 
łącznej grzewczej 137,6 kW; efektywności 
nominalnej 98,6% przy parametrach pracy 80/60 oC 

1 kpl. 
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− zestaw czterech gazowych, absorpcyjnych pomp 
ciepła, do pracy zewnętrznej, o łącznej mocy 
grzewczej 153,2 kW; efektywności nominalnej 152% 
w punkcie pracy A7/W50 

1 kpl. 

2. INSTALACJE SANITARNE 

 − podłączenie gazu dla potrzeb źródła ciepła 1 kpl. 

 − przyłącze ciepła 1 kpl. 

 − podłączenie kanalizacji – odprowadzenie skroplin 1 kpl. 

 − przebudowa istniejącego węzła ciepła 1 kpl. 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 − doprowadzenie zasilania elektrycznego  1 kpl. 

 − oświetlenie terenu źródła ciepła 1 kpl. 

4. KONSTRUKCJE 

 − żelbetowy fundament dla zespołu 5 kotłów gazowych 2 kpl. 

 − żelbetowy fundament dla zespołu 4 kotłów gazowych 2 kpl. 

 − żelbetowy fundament dla zespołu pomp ciepła 4 kpl. 

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
− nawierzchnia terenu źródła ciepła 
− uzbrojenie 
− ogrodzenie terenu 

1 kpl. 

1.4. TECHNOLOGIA GAZOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

W skład gazowego źródła ciepła dla budynków szkoły wejdą: 

•  zestaw pięciu kotłów kondensacyjnych przygotowanych do pracy na zewnątrz 
pomieszczeń, o mocy grzewczej 172 kW; 

•  zestaw czterech kotłów kondensacyjnych przygotowanych do pracy na 
zewnątrz pomieszczeń, o mocy grzewczej 137,6 kW; 

•  zestaw czterech gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej, 
przygotowanych do pracy na zewnątrz, o mocy grzewczej 153,2 kW.  

Efektywność kotłów gazowych wynosi 98,6% przy parametrach zasilnia instalacji 
grzewczej 80/60 oC. Z kolei efektywność pomp ciepła wyniesie 152% w punkcie pracy 
A7/W50. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego wypływającego z pomp ciepła 
wynosi +65 oC.  

Źródło ciepła zostało dobrane w taki sposób by większość energii grzewczej dla 
zasilania szkoły w ciągu sezonu grzewczego produkowana była przez pompy ciepła. 
Instalacja grzewcza w szkole nie jest przystosowana do zasilania czynnikiem grzewczym 
o niskiej temperaturze, stąd w źródle ciepła oprócz pomp ciepła zabudowane zostaną 
kotły gazowe. Dobrane moce urządzeń pozwolą na pracę pomp ciepła do temperatury 
zewnętrznej około -5 oC. Przy spadku temperatury zewnętrznej, poniżej -5 oC, 
wymagana temperatura zasilania instalacji ogrzewania będzie wynosiła powyżej +65 oC, 
czyli temperatury granicznej z jaką mogą pracować pompy ciepła. Stąd przy 
temperaturach niższych niż -5 oC nastąpi wyłączenie pomp ciepła i wyłączna zostanie 
praca kotłów gazowych.  
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Zestawy kotłów gazowych składają się z kotłów kondensacyjnych zabudowanych 
na wspólnej stalowej szynie, połączonych ze sobą fabrycznie hydraulicznie i 
elektrycznie. Urządzenia produkują energię cieplną. Czynnikiem grzewczym w układzie 
będzie glikol propylenowy o stężeniu 45% - niezamarzający w temperaturze do -30 oC. 
Kotły zasilane będą gazem ziemnym z wewnętrznej instalacji gazu. Każdy kocioł w 
zestawie jest wyposażony w niezależną pompę obiegową, umożliwiającą krążenie 
czynnika grzewczego w instalacji. Zestawy wyposażone będą w szafki zasilające, w 
stopniu ochrony przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafkach 
zabudowane są urządzenia sterujące grupą kotłów, zabezpieczenia elektryczne, 
programatory pracy kotłowni itp. Każda jednostka zespołu kotłów wyposażona jest 
w termostat STB, termostat regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodą jonizacyjną 
kontrolującą obecność płomienia, sterownik pracy jednostki, armaturę ścieżki gazowej 
palnika i system antyzamrożeniowy.  

Zestaw gazowych pomp ciepła składa się z czterech jednostek absorpcyjnych 
pomp ciepła zainstalowanych na wspólnej stalowej szynie, połączonych fabrycznie 
hydraulicznie i elektrycznie. Dla ograniczenia emisji hałasu, zabudowane pompy winny 
być wykonane w wersji wyciszonej. Urządzenia są wykonane w wersji pozwalającej na 
pracę zewnętrzną. Pompy ciepła pozwalają produkować ciepło (czynnik grzewczy) do 
temperatury +65 oC. Czynnikiem grzewczym jest glikol propylenowy o stężeniu 45%. 
Natomiast czynnikiem chłodniczym pomp ciepła jest amoniak (czynnik R717), 
a czynnikiem absorbującym jest woda. Każda jednostka pompy ciepła składa się 
z modułu hermetycznego obiegu typu woda-R717, wykonanego ze stali. W urządzeniu 
odbywa się przemiana absorpcyjna przemiana chłodnicza polegająca na absorpcji 
czynnika roboczego (amoniaku) w czynniku nośnym (wodzie), a następnie odparowaniu 
czynnika roboczego. Ponadto w skład pompy ciepła wchodzi lamelowy wymiennik ciepła 
do pozyskiwania ciepła z powietrza zewnętrznego. Przemiany fazowe amoniaku 
pozwalają na pozyskiwanie niskotemperaturowego ciepła z powietrza zewnętrznego 
i przekazywanie go do czynnika grzewczego. W każdej jednostce zabudowana jest 
pompa obiegowa czynnika grzewczego, umożliwiająca przetłoczenie czynnika 
grzewczego do węzła ciepła. Zestaw pomp ciepła wyposażony jest w szafkę zasilającą, 
w stopniu ochrony przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce 
zabudowane są urządzenia sterujące grupą pomp ciepła, zabezpieczenia elektryczne, 
programatory pracy urządzenia itp. Ponadto każda jednostka zespołu pomp 
wyposażona jest w termostat STB, zawory zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w 
układzie chłodniczym, termostat regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodą 
jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, sterownik pracy jednostki, armaturę 
ścieżki gazowej palnika i system antyzamrożeniowy. Zestaw jest wyposażony w czujnik 
temperatury zewnętrznej i pracuje wg tzw. krzywej pogodowej (temperatura zasilania 
instalacji jest uzależniona od temperatury zewnętrznej i możliwa do ustalenia przez 
obsługę urządzeń). 

Ww. zestawy kotłów i pomp ciepła dostarczone zostaną w postaci 
prefabrykowanej, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy w miejscu montażu. 
Urządzenia grzewcze zestawów zamontowane są na ramach nośnych. Pod każdym 
zestawem zaprojektowano fundamenty żelbetowe, na których posadowione zostaną 
ramy nośne. Ramy nośne należy zamocować do fundamentów poprzez kotwy wklejane.  

Zestaw kotłów gazowych oraz zestaw gazowych pomp ciepła, wyposażone są we 
wszystkie potrzebne króćce przyłączeniowe – przyłącza ciepła (zasilanie i powrót), 
przyłącze gazu, przyłącze odprowadzenia skroplin, przyłącze elektryczne oraz 
odprowadzenie spalin. Podłączenia ciepła oraz gazu winno się odbywać 
z wykorzystaniem przyłączy elastycznych.  

Odprowadzenie skroplin należy podłączyć do instalacji kanalizacji poprzez 
neutralizator skroplin zabudowany w gruncie. Dla zabezpieczenia przez zamarzaniem, 
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rurociągi nadziemne instalacji skroplin należy wyposażyć w elektryczny przewód grzejny 
i zaizolować termicznie. 

Każdy kocioł gazowy oraz każda z pomp ciepła wyposażone są w wylot spalin 
w postaci komina. Nie przewiduje się odrębnego układu odprowadzenia spalin, ponad 
przewidziany przez producenta urządzenia. 

Teren, na którym posadowione zostaną urządzenia gazowego źródła ciepła należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci. Projektuje się 
wygrodzenie urządzeń panelami ogrodzeniowymi, metalowymi wys. 2 m z furtką 
zamykaną zamkami patentowymi. Na zabudowanym i ogrodzonym terenie należy 
zamontować oświetlenie nocne.  

Zabudowane w źródle ciepła kotły i pompy ciepła podlegają odbiorowi przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 

1.5. INSTALACJE SANITARNE 

1.5.1. INSTALACJA GAZU 

STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek szkoły przy ul. Głowackiego 37 w Kietrzu jest wyposażony w instalację 
gazową. Na ścianie segmentu żywieniowego jest zabudowany w szafce gazowej 
gazowy zawór główny. Instalacja gazu jest wykonana z rur stalowych i za zaworem 
głównym jest wprowadzona do budynku, gdzie zasila gazowe urządzenia wyposażenia 
technologicznego kuchni. Licznik gazu jest zabudowany w wewnątrz budynku, 
w pomieszczeniu piwnicznym. 

STAN PROJEKTOWANY 

Ze względu na zabudowę gazowego źródła ciepła, instalacja gazowa zostanie 
przebudowana i rozbudowana. Istniejąca szafka gazowa zostanie zdemontowana, a w 
jej miejsce zabudowana zostanie nowa szafka uwzględniająca wymogi związane 
z przebudową i rozbudową instalacji. Gazomierz na potrzeby kuchni zostanie 
zdemontowany, a w jego miejsce wmontowany zostanie odcinek rurociągu połączony 
na stałe z instalacją gazu. Nowy licznik gazu zabudowany zostanie na zewnątrz 
budynku, za zaworem głównym i rozliczane za jego pomocą będzie zużycie gazu na 
potrzeby kuchni oraz zużycie gazu na potrzeby ogrzewania. Za licznikiem gazu nastąpi 
rozdział instalacji gazowej – jedno odgałęzienie zasili istniejącą instalację gazu dla 
potrzeb kuchni. Drugie odgałęzienie stanowić będzie źródło gazu dla potrzeb gazowego 
źródła ciepła. Każde odgałęzienie wyposażone zostanie w zawór odcinający 
umożliwiający niezależne odcięcie dopływu gazu do grupy urządzeń. Dodatkowo, na 
zasilaniu kuchni należy zabudować zawór odcinający z wyzwalaczem 
elektromagnetycznym, stanowiący odcięcie bezpieczeństwa dla instalacji gazowej z 
urządzeniami o łącznej zainstalowanej mocy przekraczającej 60 kW. Instalacja gazowa 
źródła ciepła, ze względu na lokalizację źródła na zewnątrz budynku, nie zostanie 
wyposażona w system bezpieczeństwa gazowego. Źródło ciepła zostanie wyposażone 
w ręczny zawór odcinający zabudowany w szafce gazowej zamontowanej na granicy 
terenu wydzielonego pod zabudowę źródła ciepła. 

Odcinek gazu pomiędzy szafką gazową na ścianie budynku, a szafką gazową 
w ogrodzeniu gazowego źródła ciepła należy wykonać z rur PE100 RC SDR11 o 
średnicy PEØ90, układanych w wykopie wąskoprzestrzennym, częściowo umocnionym, 
zlokalizowanym na terenie szkoły. W odległości 0,5 m od miejsca zabudowy szafek 
gazowych, zamontowane zostaną złączki przejściowe PE/stal. Podejścia do szafek 



Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe – Etap I 
Gazowe źródło ciepła dla budynku szkolnego przy ul. Głowackiego 37 

 

 
Projekt techniczny          8 

gazowych na budynku i w granicy źródła ciepła wykonane zostaną z rur stalowych do 
gazu izolowanych fabrycznie polietylenem.  

Rury polietylenowe 

Gazociąg zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 RC SDR11, o jednolitym 
kolorze pomarańczowym, typ 1, zgodnie z normą PN-EN-1555-1, PN-EN-1555-2 oraz 
warunkami zawartymi w publicznej specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do 
alternatywnych technologii układania”. 

Zastosowane rury muszą posiadać wymagane parametry odporności rur na 
powolny wzrost pęknięć i naciski punktowe, potwierdzone badaniami wykonanymi przez 
niezależne instytuty badawcze. Rury powinny charakteryzować się udokumentowanym 
systemem zapewnienia jakości (testy FNCT dla każdej partii surowców potwierdzone 
świadectwem kontroli i odbioru). Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania 
rury nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 

Rury powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. Do każdej zakupionej 
partii rur powinny być dołączone: 

− krajowa deklaracja zgodności zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) oraz z wymogami normy 
PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodności z uzyskaną europejską oceną 
techniczną.  

− certyfikat zgodności z publiczną specyfikacją PAS 1075 „Rury z polietylenu 
do alternatywnych technologii układania”; 

− certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. 
− Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty 

dostawy. 

Kształtki polietylenowe 

Rury należy łączyć przez zgrzewanie, stosując kształtki zalecane przez dostawcę 
gazu. Należy stosować fabrycznie nowe kształtki SDR11 PE100, 

− kształtki wtryskowe - do zgrzewania doczołowego; 
− kolor pomarańczowy lub czarny. 

Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy 
niż 12 miesięcy. Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. 
Kształtki powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty 
potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania jakością. 

Do każdej zakupionej partii materiału powinna być dołączona krajowa deklaracja 
zgodności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”, nie dopuszcza się stosowania 
kształtek segmentowych. 

Łączenie rur i kształtek polietylenowych: 
− rury i kształtki należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego; 
− do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi 
świadectwami; 

− urządzenia do zgrzewania winny posiadać aktualne świadectwa kalibracji. 
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Przejścia PE/stal 

Przejścia PE/stal należy wykonać z polietylenu klasy PE100 RC lub PE100 
w szeregu wymiarowym SDR11. Nie dopuszcza się stosowania przejść PE/stal 
z polietylenu w szeregu wymiarowym SDR9. 

Zaleca się stosowanie przejść PE/stal wykonywanych metodą wtryskową. 
Pozostałe wymagania dotyczące przejść PE/stal określone zostały w Standardzie 
Technicznym: ST-IGG - 1101:2011.  

Przejścia PE/stal powinny posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B”. Dla stosowanych przejść PE/stal powinna być wydana 
aprobata techniczna lub deklaracja zgodności ze ST i aprobatą techniczną.  

Armatura 

Armatura zaporowa i upustowa powinna mieć wytrzymałość mechaniczną oraz 
konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących 
wystąpić w gazociągu w skrajnych temperaturach jego pracy.  

Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe połączenia kołnierzowe należy 
zabezpieczyć przed korozją.  

Stosowana armatura zaporowa powinna posiadać deklarację zgodności 
z certyfikatem na znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych) 
ora z aprobatę techniczną pełnej treści wydaną przed uprawnioną jednostkę 
certyfikującą, dopuszczającą armaturę do stosowania w gazownictwie lub deklarację 
zgodności z normą konstrukcyjną. Armatura zaporowa i upustowa powinna posiadać 
certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. 

Rozwiązania budowlano - montażowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r., Dz. U. 
nr 2013 poz. 640, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie, budowa odcinka gazociągu spowoduje ograniczenia 
w użytkowaniu terenu, polegające na zachowaniu strefy kontrolnej równej 1,0 m, tj. 
0,5 m na stronę. W strefie kontrolnej nie wolno wznosić żadnych budowli. Wymagania i 
badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej winny odpowiadać warunkom 
określonym w: 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U.2013.640); 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002.75.690). 

Przed rozpoczęciem robót należy zlecić obsługę geodezyjną prac budowlanych. 
Trasę odcinka gazociągu winien wytyczyć uprawniony geodeta w obecności kierownika 
budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli; 
− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego 
i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, 
głębokości wykopów; 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
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rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy 
kontrolne. 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 
wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowienia. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 
należy wymienić. 

W projekcie przyjęto wykonanie wykopów zarówno w sposób mechaniczny jak 
i ręczny. W sposób ręczny wykonywane będą wykopy w odległości 2,0 m przed i za 
kolidującym uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m licząc od skrajnego kabla do zasięgu 
pracy koparki, po obu stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem 
naziemnym. Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone 
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku 
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi. 

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, po 
ułożeniu i przygotowaniu podsypki należy ułożyć i zmontować przewód z rur i kształtek 
PE łączonych przez zgrzewanie. 

Podczas układania gazociągu należy zachować prostoliniowość osi zarówno 
w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Rura powinna być ułożona wg projektowanej 
niwelety i ściśle przylegać do podłoża na swej długości. Opuszczoną do wykopu rurę 
układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem 
rury.  

Rury gazociągu układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości 
1,0 m i na minimalnej głębokości h=1,0 m. Przewody gazowe należy ułożyć  na 
podsypce piaskowej o grubości 10 cm i obsypać warstwą piasku o grubości 30 cm ponad 
wierzch rury. Nad gazociągiem należy ułożyć przewód sygnalizacyjny oraz taśmę 
ostrzegawczą z tworzywa sztucznego. 

Zasypanie gazociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków 
z dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. 
Zasypkę należy wykonać ręcznie. Obsypki piaskowej nie należy zagęszczać ręcznie. 

Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym (jeżeli będzie się 
nadawał), lub warstwami pospółki o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem 
mechanicznym. Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Obsypka 
rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. 

Zastosowanie rury gazowej PE100 RC SDR11 o zwiększonej odporności 
mechanicznej, dopuszcza rezygnację z podsypki i obsypki piaskowej, jeżeli grunt 
rodzimy na to pozwala. 
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Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. Na czas przerw w pracy, wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi, które uniemożliwią przedostanie się na teren budowy osób postronnych. 

Roboty ziemne, związane z budową sieci gazowej, należy wykonać zgodnie 
z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Próba szczelności 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac 
zgrzewalniczych należy przeprowadzić próbę szczelności odcinka gazociągu. 

Badania wstępne szczelności złączy przeprowadzić należy przed opuszczeniem 
rurociągu do wykopu. Końce odcinka winny być zamknięte denkami oraz wyposażone 
w króćce służące do odprowadzenia czynnika próbnego i umieszczenia manometrów 
kontrolnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, wnętrze gazociągu należy 
oczyścić a sieć gazową poddać pneumatycznej próbie szczelności i wytrzymałości na 
ciśnienie Pszcz = 0,75 MPa. Czas próby powinien wynosić 24 godziny. Po zakończeniu 
próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru gazociągu. 
Wykonanie prób i odbioru prób winny odpowiadać wymogom zawartym w PN-92/M-
34503. 

Oznakowanie gazociągu 

Projektowany odcinek gazociągu należy oznakować zgodnie z ZN-G-3001-3004. 
Na wysokości 5 cm nad powierzchnią przewodu należy ułożyć przewód znacznikowy 
DY 1x2,5 mm2, na wysokości 40 cm powyżej rury taśmę z tworzywa sztucznego (PE) 
o szerokości 20 cm, koloru żółtego. Końce odcinków przewodu znacznikowego należy 
wprowadzić do szafek gazowych. 

1.5.2. PRZYŁĄCZE CIEPŁA 

Zadaniem projektowanego przyłącza ciepłowniczego będzie doprowadzenie 
ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania [Q=309 kW] od gazowego źródła ciepła do 
budynku szkoły. 

Gazowe źródło ciepła wyposażone zostanie w zbiorcze kolektory ciepła, do których 
zostaną podłączone rurociągi zasilania i powrotu z zespołów kotłowych i pomp ciepła. 
Do w/w kolektorów zostanie wpięty projektowany odcinek ciepłociągu. 

Średnicę projektowanego przyłącza obliczono na podstawie natężenia przepływu 
nośnika ciepła 27 m3/h i obliczeniowej prędkości przepływu cieczy w rurociągu około 
v=1,0m/s. Dobrana w ten średnica przyłącza została ustalona na 2xDn100 mm. Długość 
projektowanego przyłącza ciepła wynosi 40,9 m.  

Przyłącze sieci ciepłowniczej zaprojektowane zostało w technologii rur 
preizolowanych, układanych w systemie stałym bez podgrzewania wstępnego. 
Połączenia rur i kształtek prefabrykowanych dla preizolacji zaprojektowano poprzez 
zespawanie niezaizolowanych końcówek stalowych, na które założone zostaną 
systemowe mufy termokurczliwe. Na zakończeniu każdego przewodu przyłącza 
zabudowana zostanie pokrywa końcowa (końcówka termokurczliwa). Sposób 
wykonania połączeń winien być zgodny z wymaganiami i katalogiem technicznym 
producenta systemu rur preizolowanych. 

Wszelkie załamania na sieci, tzw. zmiana kierunku prowadzenia przewodów, 
realizowane będą za pomocą kolan preizolowanych. Układ kompensacji wydłużeń 
rozwiązano w oparciu o kolana oraz naturalne punkty stałe. W punktach kompensacji 
projektuje się kompensacyjne maty piankowe. Miejsca zabudowy, ilość oraz rozmiar mat 
kompensacyjnych pokazano na rysunku schematu montażowego przyłącza. 



Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe – Etap I 
Gazowe źródło ciepła dla budynku szkolnego przy ul. Głowackiego 37 

 

 
Projekt techniczny          12 

Przyłącze ciepłownicze doprowadzone zostanie za ścianę zewnętrzną budynku, 
a następnie do pomieszczenia węzła ciepła. Podłączenie do wymiennika ciepła należy 
wykonać z rur stalowych czarnych, zabezpieczonych antykorozyjnie i termicznie. 

Odwodnienie projektowanego ciepłociągu jest zaprojektowane w najniższym 
miejscu przyłącza, przed terenem gazowego źródła ciepła. Przewidziano odwodnienie 
przyłącza za pomocą króćców odwadniających zabudowanych w studzience obsługowej 
z dostępem przez właz żeliwny Ø600 mm. Odpowietrzenie sieci poprzez króćce 
odpowietrzające Dn15 mm zlokalizowane na rurociągu po wejściu do budynku. 

Wejście rur przyłącza do budynku zaprojektowano przez ścianę zewnętrzną 
z zastosowaniem pierścieni uszczelniających oraz uszczelnienia wodo i gazoszczelnego 
typu WGC. Sposób wprowadzenia rur preizolowanych do budynku i szczegóły montażu 
w węźle pokazano na rysunku.  

Równolegle do trasy sieci ciepłowniczej układana będzie kanalizacja 
teletechniczna do ułożenia kabla komunikacyjnego, łączącego sterownik źródła ciepła z 
węzłem ciepła w budynku. Zaprojektowano rury osłonowe 2 x RHDPE ∅ 40x3,7 mm z 
linką, poprowadzoną pomiędzy budynkiem, a terenem gazowego źródła ciepła.  

Elementy systemu rur preizolowanych 

System preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie musi posiadać certyfikat zgodności (lub 
odpowiednia Aprobatę Techniczną) na zgodność z wymaganiami norm: 

− PN-EN 253:2020-01 - Sieci ciepłownicze – System pojedynczych rur zespolonych 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – 
Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej 
z poliuretanu i osłony z polietylenu; 

− PN-EN 448:2020-01 - Sieci ciepłownicze – System pojedynczych rur zespolonych 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespoły 
kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej 
z poliuretanu i osłony z polietylenu; 

− PN-EN 488:2020-01 - Sieci ciepłownicze – System pojedynczych rur zespolonych 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespoły 
armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej 
z poliuretanu i osłony z polietylenu; 

− PN-EN 489-1:2020 - Sieci ciepłownicze - Zespolone systemy pojedynczych 
i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie – Część 
1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych 
z EN-13941-1. 

W niniejszym opracowaniu zastosowano: 
A. zespół rurowy, prefabrykat preizolowany składający się z: 

− rury stalowej czarnej ze szwem, wykonanej ze stali P235GHTC1 wg PN-EN 
10216-2, spełniającej wymogi PN-EN 253:2020-01; 

− izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), spełniającej wymogi normy PN-
EN 253:2020-01; 

− płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości PEHD III generacji 
(minimum PE80), spełniającego wymogi normy PN-EN 253:2020-01, układane 
w systemie stałym bez podgrzewu wstępnego; 

B. kształtki (kolana, trójniki) prefabrykowane dla preizolacji, wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 448:2020-01; 

C. złącza mufowe spełniające wymogi normy PN-EN 489-1:2020, nasuwki 
termokurczliwe z polietylenu wysokiej gęstości PEHD sieciowane radiacyjnie, 
podwójnie uszczelniane. 
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Ponadto na przyłączu ciepła zabudowane zostaną: 
− poduszki kompensacyjne ze sztywnej pianki polietylenowej, 
− taśmy znakujące, 
− elementy i akcesoria sieci kanalizacji teletechnicznej. 

Kanalizacja teletechniczna 

Do wykonania kanalizacji teletechnicznej zastosowano: 
− rura osłonowa typu RHDPE Ø40x3,7 – np. systemu Arot; 
− uszczelka gumowa dwuczęściowa typu 40/14, do zabezpieczająca wylotu kabla 

z rur RHDPE, 
− uszczelka tulejowa Ø60 dla rury RHDPE (z systemem uszczelniającym np. Arot 

Novoseal+) 

Materiały wykorzystane w węźle 

Instalację podłączenia ciepła w węźle ciepła należy wykonać z: 
− rury i kształtki stalowe czarne instalacyjne, zabezpieczone antykorozyjnie 

i zaizolowane otuliną PUR z płaszczem PVC; 
− przepustnice o połączeniach kołnierzowych, do wody t= 100 OC, p= 1,6 MPa; 

z napędem ręcznym; 
− uszczelnienia wodo i gazoszczelne typu „WGC”, stosowane do uszczelnienia 

przejścia przez ściany budynków; 
− uszczelnienia tulejowe Ø60 dla rur RHDPE (z systemem uszczelniającym wodo- 

i gazoszczelnym Arot Novoseal+). 

Wytyczne robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy : 

− opracować Plan BiOZ; 
− wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację 

projektowanych obiektów; 
− oznaczyć w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed 

zniszczeniem w czasie budowy; 
− zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych; 
− teren planowanych robót skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia 

podziemnego; 
− wykonać przekopy kontrolne i w razie rozbieżności z projektem (kolizji) zlecić 

korektę projektowanych rozwiązań; 
− teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie 

oznakować; 
− wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów prowadzić 

zgodnie z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Budowa projektowanego przyłącza ciepłociągu nie wymaga zajęcia dróg miejskich 
i chodników. Jednak zajęcia wymaga część drogi dojazdowej do miejsc parkingowych 
przy szkole. W związku z tym  konieczna jest taka organizacja robót, aby całodobowo 
zapewnić dojście i dojazd do budynku szkoły. 

Przed rozpoczęciem wykopów, w planowanym pasie robót należy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię a następnie, po ich zakończeniu, odtworzyć. Ponadto, należy: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim 
konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli; 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego 
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i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, 
głębokości wykopów; 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie komór, ogrodzeń 
itp., urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wszystkie przewody podziemne, napotkane w obrębie wykonywanych wykopów, 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem ich właścicieli. Słupy linii 
napowietrznych znajdujące się bliżej niż 2,0m od krawędzi wykopu należy 
podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób podany przez właściciela 
kolidującej linii i pod jego nadzorem. Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie 
wykopów na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, należy w czasie robót 
ziemnych zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienie na 
niezinwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby. 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu ciepłociągu.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 
wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowienia. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 
należy wymienić. 

W projekcie przyjęto wykonanie wykopów zarówno w sposób mechaniczny jak 
i ręczny. W sposób ręczny wykonywane będą wykopy w odległości 2,0 m przed i za 
kolidującym uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m licząc od skrajnego kabla do zasięgu 
pracy koparki, po obu stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem 
naziemnym. Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone 
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku 
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi. 

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, 
po usypaniu i przygotowaniu zagęszczonej podsypki należy ułożyć i zmontować sieć z 
rur i kształtek preizolowanych. Podczas montażu ciepłociągu należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Rura powinna być 
ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na swej długości. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie 
z wcześniej ułożonym odcinkiem rury.  

Przewody preizolowane układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych 
o szerokości uzależnionej od średnicy posadowionego ciepłociągu. Sposób ułożenia rur 
w wykopie, ich rozmieszczenie oraz wielkość wykopu zostały przedstawione na rysunku.  

Ciepłociąg należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min. 
10 cm i obsypać warstwą zagęszczonego piasku o grubości min. 10 cm ponad wierzch 
rury. Nad rurociągiem należy ułożyć przewody RHDPE kanalizacji teletechnicznej. 

Zasypanie ciepłociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z 
boków z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości 10-20 cm. Nadsypkę rurociągu 
należy wykonać ręcznie. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym 
(jeżeli będzie się nadawał), lub warstwami pospółki o grubości 20-30 cm z 
zagęszczeniem mechanicznym. Minimalna odległość pomiędzy wierzchem rury 
preizolowanej a poziomem terenu winna wynosić 500 mm.  
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Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia rury osłonowej ułożonego przewodu. Obsypka 
rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. 

Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. Na czas przerw w pracy, wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi, uniemożliwiającymi przedostanie się na teren budowy osób postronnych. 

Po zasypaniu wykopów obszar inwestycji należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Wywóz i zagospodarowanie ziemi oraz odpadów, powstałych w trakcie 
budowy, należy do Wykonawcy. 

Podczas prowadzenia robót należy każdorazowo zwracać uwagę na ochronę 
obiektów małej architektury (ławki, ogrodzenia, kwietniki, itp.). Prace należy wykonać 
w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. W przypadku demontażu, przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

Na terenie prowadzonych prac nie występuje zieleń wysoka.  

Wytyczne prac montażowych 

Prace montażowe należy wykonać zgodnie z: 
− "Katalogiem technicznym" dostawcy systemu preizolowanego, 
− "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych 

preizolowanych" COBRTI "Instal" Warszawa 1996, 
− "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z rur z tworzyw 

sztucznych" COBRTI "Instal" Warszawa, 
− niniejszym projektem. 

Roboty należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia, sprzęt oraz doświadczenie. Montaż elementów prefabrykowanych 
urządzeń należy prowadzić siłami wykwalifikowanych służb producentów lub zgodnie z 
ich zaleceniami, jeżeli aprobata techniczna dopuszcza taką możliwość. 

Zalecenia dla prac montażowych 

Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące warunków wykonania prac 
montażowych: 

− zmianę kierunku prowadzenia sieci ciepłowniczej należy wykonać za pomocą 
kolan prefabrykowanych dla preizolacji i załamań rurociągu; 

− układ kompensacji wydłużeń należy wykonać w oparciu o zabudowę kolan oraz 
przy wykorzystaniu naturalnych punktów stałych; 

− montaż systemowych muf termokurczliwych zgodnie z wymogami producenta 
systemu; 

− czynności związane z mufowaniem nie powinno się przeprowadzać podczas 
opadów deszczu, bez zabezpieczenia stanowiska pracy; wszystkie prace 
związane z mufowaniem danego złącza muszą być wykonane tego samego dnia; 

− w miejscach załamań sieci należy układać maty piankowe kompensacyjne; 
− przejścia przez ścianę budynku należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu, z zastosowaniem pierścieni ściennych uszczelniających; 
− na zakończeniu preizolacji montować pokrywy końcowe termokurczliwe; 
− przejścia rur preizolowanych przez ściany zewnętrzne budynku należy 

zabezpieczyć uszczelnieniem wodo- i gazoszczelnym typu „WGC”;  
− odwodnienie ciepłociągu poprzez króćce odwadniające w studzience; 
− odpowietrzenie ciepłociągu poprzez króćce odpowietrzające w węźle w budynku; 
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− odcinki sieci z rur stalowych, prowadzone wewnątrz budynku i na terenie 
gazowego źródła ciepła, należy zabezpieczyć antykorozyjnie i termicznie; 

− nad każdym przewodem sieci ciepłowniczej ułożyć taśmę ostrzegawczą T-100; 
− nad ciepłociągiem należy ułożyć rury osłonowe RHDPE z linką pod kabel 

teletechniczny. 

Kanalizacja teletechniczna 

Rury kanalizacji teletechnicznej RHDPEØ40 z linką poprowadzono prostoliniowo 
i równolegle do rur preizolowanych przyłącza. Przy każdej zmianie kierunku trasy, należy 
zastosować łuki, o promieniach zgodnych z wymaganiami zawartymi w parametrach 
technicznych kabla. Na projektowanej trasie nie należy stosować trójników. Nie 
przewidziano również budowy studni kablowych. 

Przejście przez ścianę budynku należy wykonać jako przejście gazoszczelne 
z zastosowaniem tulei ochronnych, uszczelnianych tworzywem elastycznym Arot 
Novoseal+. Na zakończeniu rury ochronnej, w pomieszczeniu węzła ciepła, wylot kabla 
należy zabezpieczyć uszczelką gumową dwuczęściową typu 40/14 np. firmy Kroner. 

W celu prawidłowego ułożenia kabla w rurach osłonowych w gruncie należy 
pamiętać, aby: 

− grubość podsypki nie była mniejsza niż 10 cm; 
− odległość między boczną częścią rury osłonowej a ścianą wykopu wynosiła co 

najmniej 10 cm; 
− grubość obsypki nie była mniejsza niż 10 cm; 
− odległość między górną częścią rury osłonowej a powierzchnią gruntu wynosiła co 

najmniej 50 cm. 

Wypełnienie do poziomu gruntu (zasypka) może być wykonane z materiału 
dostępnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawierać więcej niż 10% materiału 
frakcji 100-150 mm. W celu uniknięcia osiadania gruntu oraz zapewnienia prawidłowej 
współpracy pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu do stopnia 85% - 
90%. Rury należy układać ze spadkiem, co najmniej 0,1%. 

Próby szczelności i odbiór robót 

W celu sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń, wykonane złącza 
rur stalowych należy poddać kontroli. Wszystkie złącza spawane powinny być 
kontrolowane na całej długości obwodu metodą: 100% badań wizualnych (VT) i 100% 
badań radiograficznych (RT) lub ultradźwiękowych (UT). Jakość spawów winna być 
zgodna z PN-EN 13480:2017 "Rurociągi przemysłowe metalowe".  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy i odbiorze prac 
spawalniczych, należy przeprowadzić próbę szczelności ciepłociągu. Dla rurociągów 
niskotemperaturowych, sprawdzenie szczelności połączeń przeprowadza się wodą 
o ciśnieniu równym 0,90 MPa, wg PN-EN 13480:2017 "Rurociągi przemysłowe 
metalowe". 

Przed uruchomieniem zabudowanej sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić 
płukanie rurociągu. Płukanie prowadzić do momentu wizualnego stwierdzenia czystości 
wody, wg PN-85/C-04601 "Woda do celów energetycznych" lub PN- EN 13480:2017 
"Rurociągi przemysłowe metalowe", nadmiar wydmuchać kompresorem. 

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest glikol propylenowy w stężeniu 45%. Po 
przepłukaniu przyłącza ciepła, instalację należy napełnić glikolem i odpowietrzyć.  
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1.5.3. ODPROWADZENIE KONDENSATU 

Urządzenie grzewcze wyposażone jest w systemowy układ odprowadzania 
kondensatu ze spalin – prowadzone napowietrznie rury PVC śr. 50 mm. Po zakończeniu 
prac montażowych, rurociągi kondensatu należy zabezpieczyć przed zamarzaniem. 
Zaprojektowano zabezpieczenie rurociągu kondensatu z rur PVC śr. 50 mm za pomocą 
kabla grzejnego i izolacji termicznej, wykonanej z otuliny z wełny mineralnej pod 
płaszczem z blachy aluminiowej. 

Skropliny z napowietrznej instalacji odprowadzenia kondensatu są podłączone do 
instalacji kondensatu układanej pod ziemią, wykonanej z rur PVC śr. 110 i 160 mm do 
kanalizacji. Połączenie instalacji napowietrznej i podziemnej poprzez systemowe 
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr. 200 mm.  

Zebrane skropliny odprowadzone zostaną do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, 
poprzez projektowany neutralizator kondensatu zabudowany w gruncie. Sposób i 
miejsce zabudowy instalacji odprowadzania kondensatu pokazano na rysunku 
odprowadzenia kondensatu. 

1.6. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPŁA 

Ciepło do węzła ciepła z gazowego źródła ciepła dostarczane będzie 
nowobudowanym przyłączem ciepła, wg pkt. 1.6.2  

Czynnikiem grzewczym, krążącym pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a 
płytowym wymiennikiem ciepła będzie glikol propylenowy. Przekazywanie ciepła z 
glikolu do wody grzewczej odbywać się będzie w płytowym wymienniku ciepła, 
lutowanym. 

Przed wzrostem ciśnienia, węzeł wymiany ciepła zabezpieczony zostanie 
naczyniami wzbiorczymi: 

•  naczynie wzbiorcze zabezpieczające stronę źródła ciepła, przystosowane do 
glikolu, pojemności całkowitej V=140 dm3 i maksymalnym ciśnieniu pracy 0,6 MPa 

•  naczynie wzbiorcze zabezpieczające zład instalacji ogrzewania, pojemności 
całkowitej V=600 dm3 i maksymalnym ciśnieniu pracy 0,6 MPa.  

Za wymiennikiem zabudowany zostanie węzeł buforu ciepła składający się z trzech 
zbiorników pojemności 1000 dm3 każdy. 

Przepływ glikolu, pomiędzy źródłem ciepła (zewnętrznym urządzeniem 
grzewczym), a płytowym wymiennikiem ciepła, wymuszony zostanie pompami 
obiegowymi, zabudowanymi i dostarczonymi razem z zestawami gazowych kotłów 
kondensacyjnych oraz gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Obieg wody grzewczej w 
węźle buforu ciepła i na obiegi grzewcze wymuszany będzie pompami obiegowymi 
zabudowanymi w pomieszczeniu węzła ciepła.  

W węźle rozdzielczym, na rozdzielaczach stalowych Dn150 mm, nastąpi rozdział 
ciepła na 2 obiegi grzewcze: 

− obieg ogrzewania szkoły o mocy grzewczej Q=245 kW, 
− obieg ogrzewania bloku żywieniowego o mocy grzewczej Q=75 kW. 

Na każdym z dwóch obiegów grzewczych zabudowany zostanie zawór mieszający 
z napędem elektrycznym, pompa obiegowa wymuszająca przepływ czynnika 
grzewczego oraz armatura zwrotna i zaporowa. 

Ponadto, woda dostarczana do obiegów grzewczych w budynku (krążąca 
w zabudowanej instalacji c.o.) zostanie wcześniej uzdatniona w projektowanej stacji 
uzdatniania wody. Węzeł uzdatniania wody wyposażony zostanie w licznik wody oraz 
zawór antyskażeniowy klasy CA. 
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Układ przygotowania ciepła (zewnętrznego urządzenia grzewczego) oraz wkład 
węzła ciepła wyposażone zostaną w automatykę, umożliwiającą bezobsługową pracę 
urządzeń. Automatyka winna zostać skompletowana przez dostawcę urządzeń 
grzewczych (pomp ciepła i kotłów gazowych). Winna spełniać funkcje zabezpieczenia 
prawidłowej pracy źródła ciepła oraz zapewnić sterowanie obiegami grzewczymi w 
funkcji temperatury zewnętrznej. Do układu automatyki należy doprowadzić podłączenie 
do sieci internetowej, dzięki któremu będzie możliwe zdalne serwisowanie urządzeń 
przez dostawcę systemu.  

Przewody montowane w pomieszczeniu węzła ciepła zaprojektowano z rur 
stalowych czarnych bez szwu, z końcówkami gładkimi, wg PN 80/H-74219, łączonymi 
przez spawanie. Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać 
zgodnie z PN-92/M-34031, dla klasy wadliwości złącza R4 wg PN-92/M-34031. 
Przewody powinny być mocowane do ściany za pomocą uchwytów lub wsporników oraz 
zabezpieczone antykorozyjnie i termicznie.  

Otulinami z wełny mineralnej pod folią aluminiową zbrojną włóknem szklanym 
należy również zabezpieczyć przewody instalacji wodociągowej, wykonane z rur 
z tworzywa sztucznego: rury PP do wody zimnej. Przewody zimnej wody izolować 
otulinami o grubości 20 mm. Rurociągi obiegów grzewczych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zabudowane w węźle ciepła urządzenia ciśnieniowe podlegają odbiorowi Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

Roboty budowlane w budynku węzła ciepła 

Przed rozpoczęciem zabudowy nowych urządzeń w pomieszczeniu węzła ciepła 
należy zdemontować istniejący wymiennik ciepła, armaturę i orurowanie. Rozebrane 
elementy należy wynieść na zewnątrz budynku i zdeponować w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Ściany i sufit pomieszczenia węzła pomalować. 

W ramach prac budowlanych w węźle ciepła należy wykonać: 
− instalację ściekową, zabudowaną pod posadzką w obsypce piaskowej; 
− reperację tynków i malowanie stropu i ścian pomieszczenia; 
− ułożenie płytek ceramicznych na posadzce i ścianach pomieszczenia; płytki na 

ścianach należy ułożyć do wysokości 2,0 m; 
− wszystkie przekucia i przebicia w przegrodach wraz z zamurowaniem. 

Niezbędne do wykonania prace budowlane pokazane zostały na rysunku 
adaptacji pomieszczenia. 

1.7. FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA GRZEWCZE 

Zestawy gazowych kotłów kondensacyjnych i zestaw powietrznych absorpcyjnych 
pomp ciepła zostaną ustawione na fundamentach betonowych, zagłębionych pod 
poziomem terenu.  

Bloki żelbetowe fundamentów, wylewane na mokro, wykonane zostaną z betonu 
C20/25 i zbrojone stalą A-III 34GS oraz A-I St3SX. Fundamenty posadowione zostaną 
na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu (C8/10). 

Zewnętrzne, podziemne powierzchnie fundamentów należy zaizolować 
przeciwwilgociowo: dno zabezpieczyć 2 x papą na lepiku, natomiast ściany 
2 x roztworem izolacyjnym. 

Fundamenty podpór rurociągów wydano w postaci gotowych elementów 
betonowych prefabrykowanych, osadzanych w ziemi.  
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1.8. TEREN ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Zagospodarowanie wydzielonego terenu podporządkowane zostało lokalizacji 
urządzeń grzewczych zewnętrznych (powietrznych pomp ciepła oraz kotłów gazowych 
kondensacyjnych). Fundamenty urządzeń zostały tak usytuowane, aby ich lokalizacja 
zapewniała łatwość zabudowy, możliwość dostawy i montażu urządzeń oraz 
bezkolizyjne prowadzenie prac serwisowo-konserwacyjnych i eksploatacyjnych. 

Nawierzchnia 

Nawierzchnię terenu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, szarej, 
o wysokości 6 cm. Teren pod zabudowę kostki należy utwardzić a następnie wykonać 
nawierzchnie w układzie następujących warstw: 

•  kostka brukowa betonowa, chodnikowa, szara, o grubości 6 cm; 
•  podsypka cementowo-piaskowa 1:5, o grubości 3 cm; 
•  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 15 cm; 
•  warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm. 

Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez 
producenta w instrukcji stosowania materiału. Kostkę układać możliwie ściśle, 
przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa się na 2÷3 mm. Spoiny należy 
wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Kostkę należy układać na całej 
zagospodarowywanej powierzchni źródła ciepła za wyjątkiem powierzchni pomiędzy 
fundamentami, stosując jednostronny spadek poprzeczny na poziomie 1,0÷1,5%. 
Warunki techniczne nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-
59/S-96019. 

Teren pomiędzy fundamentami betonowymi należy wykonać jako teren 
nieutwardzony, pokryty drobnym kamieniem (otaczaki lub kliniec) z podkładem 
zabezpieczającym przed chwastami. 

Ogrodzenie 

Ogrodzenie terenu zaprojektowane zostało jako systemowe ogrodzenie panelowe. 
Projektuje się ogrodzenie wysokości 2,0 m, montowane bezpośrednio w gruncie, bez 
zabudowy cokołu betonowego. System oparty jest na panelach montowanych na 
słupkach, charakteryzuje się wysokim poziomem sztywności oraz szybkim montażem. 
Słupki osadzać w stopach fundamentowych z betonu klasy C12/15. 

W ogrodzeniu zaprojektowano bramę o szerokości 1,0 m. Brama winna być 
zamykana na zamek patentowy.  

Miejsce zabudowy ogrodzenia należy wyznaczyć wg planu zagospodarowania 
terenu. Każde inne rozwiązanie ogrodzenia terenu przepompowni winno być uzgodnione 
z Zamawiającym. 

Zieleń 

W miejscu pokazanym na rysunku planu zagospodarowania, wokół terenu źródła 
ciepła należy wykonać trawnik oraz posadzić roślinność średniowysoką, zimozieloną. 
Przed obsianiem trawą, teren należy użyźnić warstwą ziemi urodzajnej, humusu. 

1.9. PRACE DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE 

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego należy w miejscu zabudowy 
projektowanego gazowego źródła ciepła: 

− zdemontować istniejące betonowe płyty chodnikowe, 
− zdemontować istniejący mur śmietnika z bloczków betonowych wraz z 

fundamentami, 



Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe – Etap I 
Gazowe źródło ciepła dla budynku szkolnego przy ul. Głowackiego 37 

 

 
Projekt techniczny          20 

− na całej długości ułożonego w ziemi przyłącza ciepła, gazu oraz odprowadzenia 
kondensatu odtworzyć istniejącą nawierzchnię drogi. 

1.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 
A w szczególności wszelkie prace należy wykonać zgodnie z : 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 , poz. 401); 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 
1263.  

2. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Projektowane, gazowe źródło ciepła jest zlokalizowane na zewnątrz budynku. 
W związku z tym regulacje prawne związane z zapisem §220 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) nie mają tutaj zastosowania. 

Wydzielony pod źródło ciepła teren jest oddalony o 4 m od granicy działki. 
Odległość od najbliższego budynku (bloku żywieniowego) wynosi 10 m.  

Drogę ewakuacyjną z terenu źródła ciepła do wyjścia należy oznakować znakami 
wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).  

Na terenie źródła ciepła nie wolno przechowywać jakiekolwiek materiałów, 
niezwiązanych z pracą źródła. 

Zamierzenie budowlane, nie wymaga ochrony przeciwpożarowej w postaci 
budowy dróg pożarowych ani przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Inwestycja 
realizowana będzie na terenie zurbanizowanym, z możliwością dojścia i dojazdu do 
placu budowy. 
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3. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

URZĄDZENIA GRZEWCZE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 

01 Zestaw czterech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji 
wyciszonej o łącznej mocy grzewczej 153,2 kW 1 kpl.  

02 Zestaw pięciu kondensacyjnych kotłów gazowych do montażu 
zewnętrznego o łącznej mocy grzewczej 172,0 kW 1 kpl.  

03 Zestaw czterech kondensacyjnych kotłów gazowych do montażu 
zewnętrznego o łącznej mocy grzewczej 137,6 kW 1 kpl.  

 Glikol polipropylenowy  950 dm3  

STEROWANIE ŹRÓDŁEM CIEPŁA I OBIEGAMI GRZEWCZYMI – SZAFA W WĘŹLE CIEPŁA 

04 

Automatyka źródła ciepła w oparciu o sterownik PLC wraz z panelem 
sterującym DDC i HMI umieszczone w szafie zasilająco-sterującej 
oraz wymagane zasilacze, przełączniki, kontrolki, korytka, przewody 
itp. elementy instalacyjne 

1 kpl.  

05 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 kpl.  

06 Czujnik temperatury buforu ciepła 3 kpl.  

07 Czujnik temperatury obiegu - osadzenie czujnika w zbiorniku 
buforowym 1 kpl.  

08 Czujnik temperatury obiegu grzewczego 2 z mufą do osadzenia 
czujnika w rurociągu 1 kpl.  

09 Czujnik temperatury obiegu z mufą do osadzenia czujnika w rurociągu 4 kpl.  

INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU 

10 Neutralizator kondensatu do zabudowy podziemnej KPH 01 
z króćcem przyłączeniowym 100 mm  1 kpl.  

11 Nadbudowa neutralizatora kondensatu j.w. ML-600-750-B 1 kpl.  

12 
Rurociąg kondensatu PVC 50 mm długości 2,5 m z kablem grzejnym 
DEVI DPH-10 długości 4 m i izolacją termiczną – otulina z wełny 
mineralnej gr. 30 mm z płaszczem z blachy aluminiowej gr. 0.8 mm 

2 kpl.  

13 
Rurociąg kondensatu PVC 50 mm długości 5,0 m z kablem grzejnym 
DEVI DPH-10 długości 8 m i izolacją termiczną – otulina z wełny 
mineralnej gr. 30 mm z płaszczem z blachy aluminiowej gr. 0.8 mm 

1 kpl.  

14 Rura kielichowa PCV-U śr.110 mm - do kanalizacji zewnętrznej 
klasy S (SN8) SDR34, jednorodne  14 mb PN-EN     1401-1

:1999 

15 Rura kielichowa PCV-U śr.160 mm - do kanalizacji zewnętrznej 
klasy S (SN8) SDR34, jednorodne  17 mb  
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16 Studzienka prefabrykowana PVC lub PP śr. 200 mm   H=1 m z kinetą 
do podłączenia rury kanalizacyjnej śr. 110 mm  3 kpl.  

UKŁAD ROZDZIELACZY NA TERENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

20 Przepustnica kołnierzowa DN80 mm,  P=0,6 MPa,  T=100 oC 9 szt.  

21 Zawór regulacyjny (kryza nastawna) kołnierzowy DN80 mm,  
P=0,6 MPa,  T=100 oC 3 szt.  

22 Filtr siatkowy, kołnierzowy DN80 mm,  P=0,6 MPa, T=100 oC 3 szt.  

23 

Zawór bezpieczeństwa, membranowy, przystosowany do pracy 
z glikolem, króćce gwintowane, ciśnienie otwarcia 0,3 MPa, średnica 
zaworu 1”, średnica przelotowa min. 20 mm, max. moc urządzenia 
zabezpieczanego do 200 kW 

3 szt.  

24 Zawór odpowietrzający, gwintowany DN15 mm,  P=0,6 MPa, 
T=100 oC 6 szt.  

25 Zawór odwadniający, gwintowany ze złączką do węża, DN25 mm,  
P=0,6 MPa, T=100 oC, przystosowany do pracy z glikolem 

6 szt.  

26 

Manometr model 232.36, śr. tarczy 63 mm, z wypełnieniem gliceryną, 
zakres pomiaru 0-4 bar, dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 
+60 oC, dopuszczalna temperatura medium +100 oC, z rurką 
manometryczną i kurkiem manometrycznym 

9 kpl.  

27 
Termometr bimetaliczny model 46, śr. tarczy 50 mm, zakres 
pomiarowy 0-120 oC, obudowa stal galwanizowana, z osłoną 
termometryczną do wspawania w rurociąg 

6 kpl.  

28 Połączenie elastyczne, kołnierzowe DN80 mm,  P=0,6 MPa, 
T=100oC, odporne na działanie glikolu propylenowego 6 szt.  

29 Kolektor zbiorczy zasilania DN150 mm,   L=7,2 m 1 kpl.  

30 Kolektor zbiorczy powrotu DN150 mm,   L=7,5 m 1 kpl.  

31 Podpora stalowa P-1 na fundamencie prefabrykowanym typu 
F-100/43 3 kpl. 

wyk. warszt. 
wg rys. 

32 Podpora stalowa P-2 na fundamencie prefabrykowanym typu F-80/30 3 kpl. 
wyk. warszt. 

wg rys. 

33 Podpora stalowa P-3 na fundamencie prefabrykowanym typu F-80/30 1 kpl. 
wyk. warszt. 

wg rys. 

34 Rura instalacyjna DN80 mm, izolacja otulinami z wełny mineralnej 
gr. 8 cm pod płaszczem z blachy aluminiowej 21 mb  

WĘZEŁ WYMIANY CIEPŁA 

40 

Zbiornik buforowy wody V=1000 dm3:  
- z ośmioma króćcami przyłączeniowymi, gwintowanymi śr. 65 mm, 
- z czterema króćcami pomiarowymi, gwintowanymi śr. 20 mm, 
- max. śr. bez izolacji 790 mm,  
- max. wys. bez izolacji 2200 mm, 
- izolacja zbiornika demontowalna gr. 100 mm, 
- ciśnienie pracy 0,3 MPa, 
- temp. pracy 100 oC 
- połączenia elastyczne zbiorników śr. 65 mm – 8 kpl. 

3 kpl.  
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41 

Płytowy wymiennik ciepła, lutowany, typ LC110-200-2,5” z króćcami 
gwintowanymi 2,5” – parametry pracy: 
- strona glikolu 80/68,8 oC, 
- strona wody 78/60 oC, 
- moc przenoszona 320 kW (przepływ glikol 27000 kg/h), 
- max. strata ciśnienia – strona glikolu i strona wody – max. 15 kPa 
Izolacja fabryczna 
Podstawa fabryczna 

1 kpl.  

42 
Naczynie wzbiorcze typu S140, poj. całkowita 140 dm3, max. 
ciśnienie pracy 0,6 MPa, wymagane dopuszczenie do pracy z 
glikolem wraz ze złączką DN20 do podłączenia naczyń wzbiorczych  

1 kpl.  

43 Przepustnica kołnierzowa DN100 mm,  P=0,6 MPa,  T=100 oC 2 szt.  

44 Separator powietrza na instalacji glikolowej – Zeparo ZIO DN100 mm 
P=1,0 MPa, T=110 oC z odpowietrznikiem 1 szt.  

45 Zawór odwadniający, gwintowany ze złączką do węża, DN25 mm,  
P=0,6 MPa, T=100 oC, przystosowany do pracy z glikolem 1 szt.  

46 
Stacja do napełniania instalacji glikolem + zawór, gwintowany ze 
złączką do węża, DN25 mm,  P=0,6 MPa, T=100 oC, przystosowany 
do pracy z glikolem  

1 kpl..  

50 

Pompa obiegowa wymiennik ciepła – bufor ciepła, typ 
MAGNA1 65-80F 
- Q=24,7 m3/h 
- H=4,5 m sł. wody 
- N=480 W 
- U=1 x 230V 

1 kpl.  

51 Zawór regulacyjny (kryza nastawna) kołnierzowy DN100 mm,  
P=0,6 MPa,  T=100 oC 1 szt.  

52 Filtroodmulnik magnetyczny TerFM100 DN100 mm wraz z fabryczną 
otuliną izolacyjną  

1 szt.  

53 Przepustnica kołnierzowa DN100 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 4 szt.  

54 Klapa zwrotna kołnierzowa DN100 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 1 szt.  

55 
Zawór bezpieczeństwa, membranowy, króćce gwintowane, ciśnienie 
otwarcia 0,3 MPa, średnica zaworu 1 1/4”, średnica przelotowa min. 
27 mm, max. moc urządzenia zabezpieczanego do 320 kW 

1 szt.  

56 Zawór odwadniający, gwintowany ze złączką do węża, DN25 mm, 
P=0,6 MPa, T=100 oC 2 szt.  

57 Zawór odpowietrzający, gwintowany ze złączką do węża, DN15 mm, 
P=0,6 MPa, T=100 oC 5 szt.  

58 

Manometr model 232.36, śr. tarczy 63 mm, z wypełnieniem gliceryną, 
zakres pomiaru 0-4 bar, dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 
+60 oC, dopuszczalna temperatura medium +100 oC, z rurką 
manometryczną i kurkiem manometrycznym 

3 kpl.  

59 
Termometr bimetaliczny model 46, śr. tarczy 50 mm, zakres 
pomiarowy 0-120 oC, obudowa stal galwanizowana, z osłoną 
termometryczną do wspawania w rurociąg 

2 kpl.  

60 Przepustnica kołnierzowa DN100 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 2 szt.  
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61 Kolektor zbiorczy DN150 mm,   L=1,6 m 2 kpl.  

62 
Naczynie wzbiorcze typu N600, poj. całkowita 600 dm3, max. 
ciśnienie pracy 0,6 MPa, wraz ze złączką DN20 do podłączenia 
naczyń wzbiorczych  

1 kpl.  

63 
Zawór bezpieczeństwa, membranowy, króćce gwintowane, ciśnienie 
otwarcia 0,3 MPa, średnica zaworu 1”, średnica przelotowa min. 
20 mm 

1 szt.  

64 Zawór odwadniający, gwintowany ze złączką do węża, DN25 mm,  
P=0,6 MPa, T=100 oC 

3 szt.  

65 

Manometr model 232.36, śr. tarczy 63 mm, z wypełnieniem gliceryną, 
zakres pomiaru 0-4 bar, dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 
+60 oC, dopuszczalna temperatura medium +100 oC, z rurką 
manometryczną i kurkiem manometrycznym 

1 kpl.  

66 
Termometr bimetaliczny model 46, śr. tarczy 50 mm, zakres 
pomiarowy 0-120 oC, obudowa stal galwanizowana, z osłoną 
termometryczną do wspawania w rurociąg 

2 kpl.  

70 

Pompa obiegowa obiegu o mocy 245 kW (szkoła, łącznik szala 
gimnastyczna), typ MAGNA3 40-180F 
- Q=12,5 m3/h 
- H=9,0 m sł. wody 
- N=610 W 
- U=1 x 230V 

1 kpl.  

71 Filtr siatkowy, kołnierzowy IFM 80K  DN80 mm  P=0,6 MPa, T=100 oC 1 szt.  

72 Zawór mieszający trójdrogowy, kołnierzowy DR 80GFLA DN80 mm 
z siłownikiem elektrycznym VMM30 1 kpl.  

73 Przepustnica kołnierzowa DN80 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 4 szt.  

74 Klapa zwrotna kołnierzowa DN80 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 1 szt.  

75 
Termometr bimetaliczny model 46, śr. tarczy 50 mm, zakres 
pomiarowy 0-120 oC, obudowa stal galwanizowana, z osłoną 
termometryczną do wspawania w rurociąg 

2 kpl.  

80 

Pompa obiegowa obiegu o mocy 75 kW (budynek bloku 
żywieniowego), typ MAGNA3 32-100 
- Q=3,8 m3/h 
- H=8,5 m sł. wody 
- N=170 W 
- U=1 x 230V 

1 kpl.  

81 Filtr siatkowy, gwintowany IFM 50  DN50 mm  P=0,6 MPa, T=100 oC 1 szt.  

82 Zawór mieszający trójdrogowy, kołnierzowy DR 50GFLA DN50 mm 
z siłownikiem elektrycznym VMM20 1 kpl.  

83 Zawór kulowy, gwintowany DN50 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 4 szt.  

84 Klapa zwrotna gwintowana DN50 mm,  P=0,6 MPa,   T=100 oC 1 szt.  

85 
Termometr bimetaliczny model 46, śr. tarczy 50 mm, zakres 
pomiarowy 0-120 oC, obudowa stal galwanizowana, z osłoną 
termometryczną do wspawania w rurociąg 

2 kpl.  

90 Rura instalacyjna DN100 mm, izolowana wełną mineralną gr. 10 cm 
z osłoną z folii aluminiowej zbrojonej włóknem szklanym 

38 m  
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91 Rura instalacyjna DN80 mm, izolowana wełną mineralną gr. 8 cm 
z osłoną z folii aluminiowej zbrojonej włóknem szklanym 6 mb  

92 Rura instalacyjna DN50 mm, izolowana wełną mineralną gr. 5 cm 
z osłoną z folii aluminiowej zbrojonej włóknem szklanym 9 mb  

WĘZEŁ UZDATNIANIA WODY 

100 Stacja uzdatniania wody Aquahome 20-N 1 kpl.  

101 Licznik wody DN15, Vnom=1,5 m3/h 1 kpl.  

102 Zawór antyskażeniowy typu CA DN15 1 kpl.  

103 Filtr siatkowy do wody pitnej DN15, króćce gwintowane, oczko siatki 
0,6 mm  1 kpl.  

104 Zawór odcinający, kulowy DN15, gwintowany, do wody pitnej 
Pn=10 bar 2 kpl.  

105 Zawór odcinający, kulowy DN15, gwintowany, ze złączką do węża, do 
wody pitnej Pn=10 bar 2 kpl.  

106 Zawór zwrotny, klapowy DN15, gwintowany do wody pitnej Pn=10 bar 1 kpl.  

107 Kryza śr. 5 mm z blachy stalowej nierdzewnej gr. 2 mm do zabudowy 
w śrubunku 1 szt.  

PRZYŁĄCZE CIEPŁA 

200 Rura preizolowana prosta Dn100/200 mm,  L=12 m, 
(izolacja standard) 6 szt.  

201 Kolano preizolowane  Dn100/200 mm o kącie 900, ramiona 1,0x1,0 m 4 szt.  

202 Kolano preizolowane nierównoramienne Dn100/200 mm o kącie 900, 
ramiona 1,0x1,5 m 2 szt.  

203 

Preizolowany króciec odwadniający Dn40 –  
prefabrykowane odwodnienie preizolowane (trójnik prostopadły) 
Dn100/200 z odgałęzieniem Dn40/110,  zakończonym zaworem 
odcinającym serwisowym Dn40, PN10 bar 

2 kpl.  

204 Mufa – złącze termokurczliwe + pianka do rury płaszcza D200 14 szt.  

205 Pokrywa końcowa „END CAP” do rury płaszcza D200 4 szt.  

206 Pierścień uszczelniający do rury płaszcza D200 4 szt.  

207 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne do rury płaszcza D200 mm 
(przejścia rury preizolowanej przez ścianę budynku) 

2 szt.  

208 Poduszka piankowa (mata kompensacyjna) 2000x1000x40 mm 2 szt.  

209 Geowłóknina do owinięcia mat kompensacyjnych 1,0mx30m 1 szt.  

210 Taśma ostrzegawcza PE, T-200 szer. 20 cm 85 mb  

211 
Rura stalowa czarna, bez szwu śr. 114,3x4,0 mm (Dn100) izolowana 
termicznie otulinami z wełny mineralnej pod folią aluminiową zbrojoną 
włóknem szklanym 

30 mb  
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212 

Studzienka prefabrykowana bet. Ø1000 
- kręg bet. redukcyjny KR-1000/625, H=600 mm – (1 szt.) 
- pierścień wyrównujący PW-625/1000 
- właz żeliwny klasy B125 Ø600 

1 kpl. 
Studzienka 
z króćcami 

odwodnienia 

213 Bloczki żwirobetonowe 380x250x140 
(fundament studzienki betonowej) 

wg  
potrzeb  

214 Przepustnica kołnierzowa Dn100 mm,  P=0,6 MPa,  T=1000C 2 szt.  

INSTALACJA GAZOWA 

215 Rura z polietylenu do gazu PE100 RC SDR11  Ø90x8,2 mm 19 mb PN-EN-1555: 
2004 

216 Złączka rurowa do gazu PE90/stal Dn80 mm 2 kpl.  

217 Rura stalowa czarna, bez szwu śr. 88,9x 4,0 mm (Dn80), do gazu, 
izolowana polietylenem 4 mb  

218 

Skrzynka gazowa licznikowa, naścienna z tylną ścianką  
o wym. 140x100x50 cm; z otworami wentylacyjnymi, wyposażona w: 
− gazomierz miechowy G25 R335, 
− rejestrator objętości gazu MacR6 
− manometr tarczowy 0-10 kPa kl. 1,6 z kurkiem manometrycznym 
− zawór odcinający, kołnierzowy Dn50 mm Wk2a – (3 szt.) 
− zawór elektromagnetyczny, kołnierzowy Dn65 mm 

(na potrzeby odcięcia urządzeń gazowych, technologii kuchni) 

1 kpl.  

219 

Skrzynka gazowa na zawór odcinający, 
montowana w ogrodzeniu zabudowy zewn. źródła ciepła 
o wym. 45x45x25 cm z otworami wentylacyjnymi, wyposażona 
w zawór odcinający, kołnierzowy Dn65 mm – 1 szt. 

1 kpl.  

220 Taśma ostrzegawcza PE szer. 0,2 m koloru żółtego z napisem „GAZ” 20 mb ZN-G-3002;2001 

221 Drut sygnalizacyjny DY 1x2,5 mm2 20 mb  

222 Rura stalowa czarna, bez szwu śr. 76,1x3,6 mm (Dn65)  16 mb  

223 Rura stalowa czarna, bez szwu śr. 60,3x3,6 mm (Dn50) 3 mb  

224 Rura stalowa czarna, bez szwu śr. 48,3x3,2 mm (Dn40) 14 mb  

225 Zawór odcinający do gazu, gwintowany Dn40  3 szt.  

226 Filtr siatkowy do gazu Dn40, króćce gwintowane 3 szt.  

227 Kompensator mieszkowy, gwintowany Dn40, z atestem do 
stosowania w instalacjach gazowych  3 szt.  

228 Podpora stalowa P-4 na fundamencie prefabrykowanym typu F-80/30 1 kpl. 
wyk. warszt. 

wg rys. 
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4. DOKUMENTY 

4.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Racibórz, 15 kwietnia 2022r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2020.2351 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt techniczny dla 
zamierzenia budowlanego: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KIETRZU 
W ZAKRESIE PRZEJŚCIA NA PALIWO GAZOWE – ETAP I 

GAZOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

Zespół projektowy: 

Projektant: 
mgr inż. Bartłomiej MICHALASZEK 
nr uprawnień MAP/0481/PBS/19 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Beata WRANIK 
nr uprawnień SLK/0596/PWOS/04 

 

Projektant: 
mgr inż. Roman POŚPIECH 
nr uprawnień SLK/5948/PWBKb/15 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Tomasz CZOGAŁA 
nr uprawnień SLK/7806/PWBKb/18 
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4.3. KOPIE UPRAWNIEŃ I WPISÓW DO IZBY 
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