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1. DANE OGÓLNE 
 

INWESTOR: GMINA SIEMKOWICE 
                     PLAC XXX-LECIA PRL 
                     98-354 SIEMKOWICE 

 
 

LOK. BUD.: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SIEMKOWICE,  
                    OBRĘB RADOSZEWICE, DZ. NR 783/3 
 

 
 

a. Podstawa projektowania: 
- Zlecenie Inwestora 

 
b. Materiały do projektowania: 

- Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji C.O z 2013r. 
- Projekt budowlano-wykonawczy – Budowa instalacji pomp ciepła 
- Audyt energetyczny budynku - Luty 2016r 
- Obowiązujące normy i przepisy. 
- Wizja lokalna w terenie. 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. z późn. zm. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI 

INSTAL. 
 

c. Przedmiot i zakres opracowania: 
 

    Instalacja C.W.U.: 
 

- Przedmiotem opracowania jest poprawienie sprawności systemu grzewczego 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach termomodernizacji obiektu. 

- Zakres opracowania obejmuje wymianę istniejących podgrzewaczy 
pojemnościowych 2 x 250 l na nowy zasobnik CWU V-500l z cyrkulacją 
sterowaną czasowo. 

      
          Instalacja  kotłowni.: 
 

- Przedmiotem opracowania jest poprawienie sprawności oraz dostosowanie 
systemu grzewczego w ramach termomodernizacji obiektu. 

- Zakres opracowania obejmuje wymianę starych  palników olejowych na nowe 
palniki oraz wymianę automatyki kotłów Rapido z dostosowaniem do 
bieżących potrzeb obiektu. 

 



d. Dane techniczne budynku: 
  
      Budynek Szkoły Podstawowej w Radoszewicach składa się z dwóch segmentów- szkoły i   
      sali gimnastycznej. Budynek Szkoły wykonano jako trzykondygnacyjny podpiwniczony.  
      Instalacja  CO wykonana jako dwururowa zasilania dolnego. Grzejniki płytowe stalowe z  
      regulacją zaworami termostatycznymi. Instalacja zasilana z lokalnej kotłowni w piwnicy  
      budynku.  Kotłownia wyposażona w dwa kotły żeliwne Rapido z  palnikami olejowymi.  
      Układ CO sterowany czujnikami pogodowymi i automatyką kotłów. 

 
 
 

2. INSTALACJA C.W.U. 
 

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁEJ WODY 
 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku szkoły obliczono na podstawie 
normy  PN-92/B-01706. 
 
Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 
q d śr = U x qc  
q d śr = 128 x 8 = 1024 dm³/d 
 
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 
q h śr = 1024/12= 85,3 dm³/h 
 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 
q h max = q h śr x Nh 

 q h max = 85,3 x 2.9= 247 dm³/h 
 
Minimalna moc podgrzewacza 
Qp min = q h max x Cw x p x (tc – tz)/ 3600 
  

Qp min = 0,247 x 4,2 x 999,7 x (55-10) 
 
Qp min = 13,0 kW 
 
Dobór podgrzewacza 
 
W ramach dostosowania układu CWU do wskazań przyjętych w audycie energetycznym  
dobrano  podgrzewacz pionowy z wężownicą o poj. 500 dm³. Zasobnik należy wyposażyć 
w niezbędną armaturę i układ cyrkulacji oraz w grzałkę elektryczną, aby umożliwi ć w 
sytuacjach awaryjnych kotłów podgrzanie wody do 70 °C w celu uniknięcia rozwoju 
bakterii Legionella. 

  



Zawór termostatyczny instalacji CWU 
 

W celu zabezpieczenia przed oparzeniem ( przekroczenie temperatury +55°C), na 
przewodzie c.w.u.  za zasobnikiem należy zamontować termostatyczny zawór  mieszający 
DN 25 Kvs 1,6m³/h w zakresie temperatur 30-70°C. 
 
Pompa cyrkulacyjna 
Strumień objętości przepływu - 1,5m³/h 
Dobrano pompę cyrkulacyjną np. Stratos Eco – Z25/1-5 ze sterowaniem czasowym. 
 
Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. 
 
Dla pojemności podgrzewacza 500 dm³ dobrano naczynie wzbiorcze D 33. Naczynie 
zamontować  z armaturą przepływową ”flowjet” z zaworem odcinającym i spustowym. 
 
Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u. 
 
Dla pojemności podgrzewacza 500 dm³ dobrano zawór Syr nr kat. 2115 DN ¾ z natawą  
6 bar. Zawór zamontować na przewodzie wody zimnej zasilającej zasobnik c.w.u. 

 
 

3. KOTŁOWNIA CO 
 

 
Rodzaj ogrzewania 
 
Instalacja centralnego ogrzewania została wykonana jako wodna dwururowa, 
o parametrach wody grzewczej 90/70C pracująca w układzie pompowym. Zabezpieczona 
naczyniem wyrównawczym w systemie zamkniętym. Instalacja zasilana z lokalnej 
kotłowni z palnikami olejowymi. 

 
 Dostosowanie układu regulacji instalacji c.o. 
 
Grzejniki są wyposażone w zawory termostatyczne umożliwiające regulacje przepływu 
wody grzewczej i zawory powrotne odcinające. Instalacja CO nie wymaga ingerencji. 
W związku z wykonaniem kotłów z żeliwa oraz wysoką ich trwałością nie ma potrzebny 
wymiany kotłów. Stan kotłów dobry. Natomiast w celu podwyższenia sprawności kotłów 
oraz instalacji CO należy wymienić stare palniki  olejowe firmy Rapido w komplecie z 
integralnym systemem automatyki sterowania układu kotłowego. Kotły wyposażone w 
jeden palnik jednostopniowy o mocy 105 kW i drugi dwustopniowy o mocy 280kW. Układ 
nowej generacji palników, automatyki oraz  regulacji kotłami i systemem CO powinien 
zapewnić wyższą sprawność systemu grzewczego. 

 
 



 
i. Uwagi końcowe. 

 
1. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zachowaniem przepisów BHP. 
2. Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II”. 
3. Obowiązującymi przepisami i normami oraz wytycznymi Producentów zawartymi     

w DOKUMENTACJI TECHNICZNO RUCHOWEJ. 
4. Zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 


