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OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlanego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Kuchni z
Fizjoterapią Szpitala Rejonowego w Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego 9

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem
Audyt Energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Szpitalu Rejonowym w
Kłobucku opracowany w 2004 r
modernizacja gospodarki cieplnej w Szpitalu rejonowym w Kłobucku – projekt
budowlano-wykonawczy cz. Budowlana z sierpnia 2006r
projekt budowlano-wykonawczy modernizacji węzła cieplnego z sierpnia 2006r
projekt budowlano-wykonawczy remontu sieci cieplnej niskoparametrowej z
sierpnia 2006r
niekompletny projekt architektoniczny z 1979r
projekt techniczny instalacji c.o. i regulacji z 1986 r
projekt techniczny instalacji sanitarnych adaptacji dla potrzeb Zakładu Fizjoterapii
z 2004r
projekt architektoniczny z 2004r
projekt budowlany adaptacji pomieszczeń kuchni i stołówki na Zakład Fizjoterapii

ustne ustalenia z Inwestorem dot.  doboru przewodów, typu grzejników i armatury
aktualna inwentaryzacja budowlana  i instalacyjna wykonana dla potrzeb prac
projektowych
Dz.U. 75/2002 z późniejszymi zmianami
zbiór aktualnych norm i przepisów dot. instalacji c.o. w budynkach oraz przepisy
dotyczące służby zdrowia
program komputerowy do obliczeń instalacji c.o.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu wymiany wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w węźle cieplnym w technologii z rur stalowych.

3. Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany 1- kondygnacyjny, całkowicie
podpiwniczony. Piwnice wykorzystane jako pomieszczenia użytkowe.  Łącznik jest
niepodpiwniczony.
Ściany zewnętrzne - cegła pełna gr. 52 cm . Projektowane jest docieplenie styropianem
gr. 10 cm.
Ściany piwnic – beton gr. 35 cm + 12 cm cegły dziurawki + styropian 4cm / z uwagi na wiek
do obliczeń przyjęto gr. zmniejszoną o 50%/
Ściany wewnętrzne, działowe i kominowe – cegła pełna.
Stropodach - płyta żelbetowa gr. 19 cm ocieplona supremą 5 cm i styropianem 15 cm
Podłoga nad piwnicą – płyta żelbetowa gr. 12 cm. Podcień podłogi od strony piwnicy
ocieplony styropianem gr. 10 cm.
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Podłoga parteru – od strony podcienia budynku ocieplić styropianem gr.10 cm.

Obwód całkowity –  103 m
Powierzchnia zabudowy –      735 m2
Powierzchnia użytkowa –          924 m2
Kubatura całkowita –               5630 m3

Zapotrzebowanie ciepła Qo - 60 080 W
ΔHp - 24 516 Pa
woda o parametrach tz/tp    - 70/55 ˚C
wskaźnik cieplny - 13,2 W/m3

4. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się instalację dwururową z rozdziałem dolnym i obiegiem pompowym. Instalacja
będzie zasilana z węzła cieplnego w  Pawilonie Łóżkowym. Główny ciąg zasilający
prowadzony jest w kanale podpodłogowym o wym. 40x60 cm. Boczne odgałęzienia są
ułożone na ścianach oraz w kanaliku podpodłogowym 40x30 cm.

Przewody

Instalacje projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74244, łączonych
przez spawanie. Na podejściach do pionów projektuje się ramiona kom sensacyjne o dł. L =
0,8 m.
W piwnicy kuchni przewody są prowadzone po wierzchu ścian i zaizolowane termicznie.
Na parterze kuchni i fizjoterapii oraz w piwnicy fizjoterapii  przewody są zabudowane.  
Wszystkie przewody rozdzielcze w budynku układać ze spadkiem 3‰ w kierunku
odwodnienia.
Dla odwodnienia zładu w piwnicy kuchni jest istniejąca studzienka odwadniająca o wym. 
Φ 800 mm, h=0,8 m. Woda po schłodzeniu odprowadzana jest do kanalizacji.
Stara instalacja wraz z grzejnikami będzie zdemontowana.

Armatura

- termostatyczne zawory grzejnikowe Danfoss RTD-N-P z głowicą
- zawory podpionowe za spustem Danfoss:
   -  ASV-I na przewodach zasilających
   -  ASV-PV na przewodach powrotnych
- zawory na gałęziach rozdzielczych Danfoss MSV-F
- zawory odpowietrzające TACO na zakończeniach pionów
- zawory kulowe odcinające
- termometry na gałęziach powrotnych w węźle cieplnym

Regulacja

Projektuje się trwałą regulację hydrauliczną instalacji przy pomocy :
-  zaworów termostatycznych grzejnikowych RTD-N-P
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-  zaworów regulacyjnych podpionowych ASV-PV + ASV-I
-  zaworów gałęziowych MSV-F
Nastawy zaworów podano na rysunkach rozwinięć instalacji c.o..

Grzejniki

Dla wszelkich pomieszczeń poza łazienkowymi zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO
typu P koloru białego z atestem Państwowego Zakładu Higieny. Przy montażu grzejników
zachować minimalne, niezbędne do czyszczenia odległości od ścian, podłóg i parapetów (ok.
10 cm). W pomieszczeniach łazienkowych zastosowano grzejniki drabinkowe PURMO oraz
MONKIEWICZ.                  

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed montażem wszystkie rury stalowe oczyścić do drugiego stopnia czystości wg KOR-3A ,
a następnie pomalować farbą antykorozyjną. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
próby szczelności, wszystkie niezabezpieczone fragmenty instalacji oczyścić j.w. , a następnie
pomalować farbą nawierzchniową termoodporną. 

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody w piwnicach zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem z
PCV. 
Grubość izolacji:   
                            20 mm – dla przewodów Φ 20 – 50 mm
                            30 mm – dla przewodów Φ 65 – 100 mm

5.   Wytyczne do modernizacji wezła cieplnego

1. Dokonać obliczeń sprawdzających dla modułu c.o.
2. dobrać pompę z elektroniczną regulacją obrotów
3. sprawdzić obliczenia naczynia wzbiorczego typu Reflex

6.  Uwagi końcowe

1. Złady napełnić wodą uzdatnioną wg PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach
ogrzewania

2. Z uwagi na dużą wrażliwość zaworów na zanieczyszczenia mechaniczne całą
instalację przed regulacją szczególnie starannie wypłukać na otwartych zaworach

3. Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji centralnego
ogrzewania COBRTI INSTAL zeszyt 2/2001r oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6/2003r

      4.  Wymienione okna muszą posiadać możliwość rozszczelnienia
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OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlanego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Pawilonu
Łóżkowego Szpitala Rejonowego w Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego 9

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem
Audyt Energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Szpitalu Rejonowym w
Kłobucku opracowany w 2004 r
modernizacja gospodarki cieplnej w Szpitalu rejonowym w Kłobucku – projekt
budowlano-wykonawczy cz. Budowlana z sierpnia 2006r
projekt budowlano-wykonawczy modernizacji węzła cieplnego z sierpnia 2006r
projekt budowlano-wykonawczy remontu sieci cieplnej niskoparametrowej z
sierpnia 2006r
niekompletny projekt architektoniczny z 1979r
ustne ustalenia z Inwestorem dot.  Doboru przewodów, typu grzejników i armatury
aktualna inwentaryzacja budowlana  i instalacyjna wykonana dla potrzeb prac
projektowych
Dz.U. 75/2002 z późniejszymi zmianami
zbiór aktualnych norm i przepisów dot instalacji c.o. w budynkach oraz przepisy
dotyczące służby zdrowia
program komputerowy do obliczeń instalacji c.o.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu wymiany wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w węźle cieplnym w technologii z rur stalowych.

3. Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek z 1977r, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany 4- kondygnacyjny,
całkowicie podpiwniczony. Piwnice wykorzystane jako pomieszczenia użytkowe. 
Ściany zewnętrzne - cegła pełna gr. 45 cm obustronnie otynkowane.
Ściany wewnętrzne , działowe i kominowe – cegła pełna.
Budynek będzie ocieplony, a stare drewniane okna oraz drzwi będą wymienione na nowe,
zgodnie z projektem modernizacji gospodarki cieplnej.
Stropodach niewentylowany.

Obwód całkowity –  132 m
Powierzchnia zabudowy –      896 m2
Powierzchnia użytkowa –        2978 m2
Kubatura całkowita –             11964 m3

Zapotrzebowanie ciepła Qo - 158 141 W
ΔHp - 15 330  Pa
woda o parametrach tz/tp    -  70/55 ˚C
wskaźnik cieplny - 13,2 W/m3
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4. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się instalację dwururową z rozdziałem dolnym i obiegiem pompowym. Instalacja
będzie zasilana z węzła cieplnego w  Pawilonie Łóżkowym.

Przewody

Instalacje projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74244, łączonych
przez spawanie. Na podejściach do pionów projektuje się ramiona kom sensacyjne o dł. L =
1,5 m.
Na kondygnacjach nadziemnych wszystkie przewody są zabudowane.  Przewody w piwnicy
prowadzone po wierzchu ścian i zaizolowane termicznie. W gabinetach lekarskich w piwnicy
przewody zabudować.
Wszystkie przewody rozdzielcze w piwnicach i w kanałach układać ze spadkiem 3‰ w
kierunku odwodnienia.
Stara instalacja wraz z grzejnikami będzie zdemontowana.

Armatura

-termostatyczne zawory grzejnikowe Danfoss RTD-N-P z głowicą
-zawory podpionowe za spustem Danfoss:
   -  ASV-I na przewodach zasilających
   -  ASV-PV na przewodach powrotnych
-zawory na gałęziach rozdzielczych Danfoss MSV-F
-zawory odpowietrzające TACO na zakończeniach pionów
-zawory kulowe odcinające
-termometry na gałęziach powrotnych w węźle cieplnym

Regulacja

Projektuje się trwałą regulację hydrauliczną instalacji przy pomocy :
-  zaworów termostatycznych grzejnikowych RTD-N-P
-  zaworów regulacyjnych podpionowych ASV-PV + ASV-I
-  zaworów gałęziowych MSV-F
Nastawy zaworów podano na rysunkach rozwinięć instalacji c.o..

Grzejniki

Dla wszelkich pomieszczeń poza łazienkowymi zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO
typu P koloru białego z atestem Państwowego Zakładu Higieny. Przy montażu grzejników
zachować minimalne, niezbędne do czyszczenia odległości od ścian, podłóg i parapetów (ok.
10 cm). W pomieszczeniach łazienkowych zastosowano grzejniki drabinkowe PURMO oraz
MONKIEWICZ.

Zabezpieczenie antykorozyjne
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Przed montażem wszystkie rury stalowe oczyścić do drugiego stopnia czystości wg KOR-3A ,
a następnie pomalować farbą antykorozyjną. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
próby szczelności, wszystkie niezabezpieczone fragmenty instalacji oczyścić j.w. , a następnie
pomalować farbą nawierzchniową termoodporną. 
Izolacja termiczna

Wszystkie przewody w piwnicach zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem z
PCV. 
Grubość izolacji:   
                            20 mm – dla przewodów Φ 20 – 50 mm
                            30 mm – dla przewodów Φ 65 – 100 mm

5.   Wytyczne do modernizacji wezła cieplnego

1. Dokonać obliczeń sprawdzających dla modułu c.o.
2. dobrać pompę z elektroniczną regulacją obrotów
3. sprawdzić obliczenia naczynia wzbiorczego typu Reflex

6.  Uwagi końcowe

1. Złady napełnić wodą uzdatnioną wg PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach
ogrzewania

2. Z uwagi na dużą wrażliwość zaworów na zanieczyszczenia mechaniczne całą
instalację przed regulacją szczególnie starannie wypłukać na otwartych zaworach

3. Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji centralnego
ogrzewania COBRTI INSTAL zeszyt 2/2001r oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6/2003r

4. Wymienione okna muszą posiadać możliwość rozszczelnienia
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OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlanego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni
Specjalistycznej Szpitala Rejonowego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5A

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem
Audyt Energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Szpitalu Rejonowym w
Kłobucku opracowany w 2004 r
modernizacja gospodarki cieplnej w Szpitalu rejonowym w Kłobucku – projekt
budowlano-wykonawczy cz. Budowlana z sierpnia 2006r
projekt budowlano-wykonawczy modernizacji węzła cieplnego z sierpnia 2006r
projekt budowlano-wykonawczy remontu sieci cieplnej niskoparametrowej z
sierpnia 2006r
niekompletny projekt architektoniczny z 1979r
ustne ustalenia z Inwestorem dot.  Doboru przewodów, typu grzejników i armatury
aktualnia inwentaryzacja budowlana  i instalacyjna wykonana dla potrzeb prac
projektowych
Dz.U. 75/2002 z późniejszymi zmianami
Zbiór aktualnych norm i przepisów dot instalacji c.o. w budynkach oraz przepisy
dotyczące służby zdrowia
Program komputerowy do obliczeń instalacji c.o.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu wymiany wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w węźle cieplnym w technologii z rur stalowych.

3. Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek wybudowany w 1960r w technologii tradycyjnej, murowany 3- kondygnacyjny,
częściowo podpiwniczony. Strych jest częściowo użytkowany i znajdują się tam: Poradnia
Diabetologiczna i maszynownia dźwigu.
Ściany zewnętrzne parteru i piętra I- cegła pełna gr. 45 cm obustronnie otynkowane
Ściany zewnętrzne piętra II, dobudowanej wózkowni i strychu – bloczki gazobetonowe.
Ściany wewnętrzne , działowe i kominowe – cegła pełna.
Stare drewniane okna oraz drzwi będą wymienione na nowe.
Strop nad ostatnią kondygnacją należy ocieplić wełną min. gr. 15 cm..

Obwód całkowity –     87 m
Powierzchnia zabudowy –      396  m2

Powierzchnia użytkowa –        1009  m2

Kubatura całkowita –                4299 m3

Zapotrzebowanie ciepła Qo -  56 183 W
ΔHp -  20000  Pa
woda o parametrach tz/tp    -  70/55 ˚C
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wskaźnik cieplny - 13,07 W/m3
4. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach Przychodni Specjalistycznej i
Administracyjnym będą zasilane wspólnym tranzytem z centralnego węzła cieplnego,
znajdującego się w Pawilonie Łóżkowym. Na sieci tranzytowej w punkcie B następuje
odgałęzienie do budynku Administracyjnego.
Projektuje się instalację dwururową z rozdziałem dolnym i obiegiem pompowym. 
W części podpiwniczonej budynku instalacja prowadzona jest na ścianach, a części
niepodpiwniczonej w kanałach o wym. 1,0x1,8m.
Stara instalacja wraz z grzejnikami będzie zdemontowana.

Przewody

Instalacje projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74244, łączonych
przez spawanie. Na podejściach do pionów projektuje się ramiona kom sensacyjne o dł. 
L = 0,8 m.
Przewody tranzytu prowadzone w ziemi wykonać z rur stalowych czarnych b/szwu wg
PN-80/H-74219
Na kondygnacjach nadziemnych wszystkie przewody są zabudowane.  Przewody w piwnicy i
w kanałach prowadzone po wierzchu ścian i zaizolowane termicznie.
Wszystkie przewody poziome w piwnicach i kanałach układać ze spadkiem 3‰ w kierunku
odwodnienia. 

Armatura

- termostatyczne zawory grzejnikowe Danfoss RTD-N-P z głowicą
- zawory podpionowe za spustem Danfoss:
   -  ASV-I na przewodach zasilających
   -  ASV-PV na przewodach powrotnych
- zawory na gałęziach rozdzielczych Danfoss MSV-F
- zawory odpowietrzające TACO na zakończeniach pionów
- zawory kulowe odcinające
- termometry na gałęziach powrotnych w węźle cieplnym

Regulacja

Projektuje się trwałą regulację hydrauliczną instalacji przy pomocy :
-  zaworów termostatycznych grzejnikowych RTD-N-P
-  zaworów regulacyjnych podpionowych ASV-PV + ASV-I
-  zaworów gałęziowych MSV-F
Nastawy zaworów podano na rysunkach rozwinięć instalacji c.o..

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO typu P koloru białego z atestem Państwowego
Zakładu Higieny. Przy montażu grzejników zachować minimalne, niezbędne do czyszczenia
odległości od ścian, podłóg i parapetów (ok. 10 cm).
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed montażem wszystkie rury stalowe oczyścić do drugiego stopnia czystości wg KOR-3A ,
a następnie pomalować farbą antykorozyjną. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
próby szczelności, wszystkie niezabezpieczone fragmenty instalacji oczyścić j.w. , a następnie
pomalować farbą nawierzchniową termoodporną. 

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody w piwnicach zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem z
PCV. 
Grubość izolacji:   
                            20 mm – dla przewodów Φ 20 – 50 mm
                            30 mm – dla przewodów Φ 65 – 100 mm

5.   Wytyczne do modernizacji wezła cieplnego

1. Dokonać obliczeń sprawdzających dla modułu c.o.
2. dobrać pompę z elektroniczną regulacją obrotów
3. sprawdzić obliczenia naczynia wzbiorczego typu Reflex

6. Uwagi końcowe i zalecenia branżowe

1. Strop nad ostatnią kondygnacją należy ocieplić wełną min. gr. 15 cm..
2. Ściany od strony strychu nieogrzewanego ocieplić styropianem gr. 10 cm.
3.   Złady napełnić wodą uzdatnioną wg PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania
4.   Z uwagi na dużą wrażliwość zaworów na zanieczyszczenia mechaniczne całą instalację    
      przed regulacją szczególnie starannie wypłukać na otwartych zaworach
5.   Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji centralnego 
      ogrzewania COBRTI INSTAL zeszyt 2/2001r oraz warunkami technicznymi wykonania i  

      odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6/2003r
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