
Opis do projektu budowlano-wykonawczego 
części sanitarnej (technologicznej kotłowni i dolnego źródła)

montażu pomp ciepła w kotłowni 
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

1.     DANE     OGÓLNE     
Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczną (instalacyjną) zadania polegającego na 
instalacji pomp ciepła typu solanka-woda wraz z dolnym źródłem w postaci głębinowych sond 
gruntowych, jako dodatkowego, wspomagającego źródła ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania 
w istniejącej kotłowni olejowej dla Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Pozostałe części opracowania projektowego obejmują m.in. branżę architektoniczną, konstrukcyjną, 
elektryczną i automatykę.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie., 46-060 
Prószków, ul. Pomologia 11

Podstawa     opracowania:  
- zlecenie Inwestora
- plan sytuacyjny
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu
- obowiązujące przepisy i normatywy
- opracowania termomodernizacyjne udostępnione przez inwestora

Projekt obejmuje następujące podstawowe zakresy robót:
 - zainstalowanie pomp ciepła typu solanka/woda z napędem elektrycznym
 - instalacja dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła, wymiennika gruntowego w postaci odwiertów 
pionowych głębinowych z wpuszczonymi sondami z rur PE wraz z rurociągami doprowadzającymi i 
studzienkami rozdzielczymi
 - instalacja hydrauliczna w kotłowni, po stronie instalacyjnej pompy ciepła
 - modernizacja części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni i połączenie z pompami ciepła

2.     STAN     ISTNIEJĄCY  

W obiekcie przeprowadzono wizję lokalną i inwentaryzację istniejącego układu hydraulicznego 
kotłowni.

Obecnie w kotłowni zainstalowane są dwa kotły opalane lekkim olejem opałowym.
Kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex, typ PS057 o mocy nominalnej 575kW pracujący na 
potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji. Nominalne parametry pracy kotła to 90/70ºC.
Kocioł parowy Viessmann Paromat-ER-ND, typ ED028 o mocy nominalnej 285kW pracujący na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej i technologii kuchni. Okresowo kocioł może pracować na potrzeby 
instalacji CO poprzez wymiennik JAD 6.50K.

Ponadto w kotłowni znajdują się:
- zasobnik ciepłej wody użytkowej zasilany z kotła parowego poprzez wymiennik
- zbiornik kondensatu dla kotła parowego
- układ przygotowania wody do obiegu parowego (zmiękczający)
- naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji centralnego ogrzewania o pojemności 525L
- rozdzielacze główne instalacji CO z zainstalowanymi pompami obiegowymi i zaworami mieszającymi
- rozdzielacze instalacji CO dla internatu (za podmieszaniem) z zaworami odcinającymi

Inwestor planuje montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby instalacji ciepłej wody 
użytkowej które będą współpracowały z istniejącym kotłem parowym. Projekt kolektorów stanowi 
odrębne opracowanie. Wg. informacji inwestora projektowane zasobniki buforowe i CWU dla 
projektowanej instalacji solarnej umieszczone zostaną w głównym pomieszczeniu kotłowni.
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3.     BILANS     CIEPLNY     KOTŁOWNI  

Kocioł o mocy 575kW został dobrany i zainstalowany przed termomodernizacją budynków inwestora. 
Obliczeniowe parametry pracy kotła i instalacji CO wynosiły 90/70ºC.
Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, że po przeprowadzonej termomodernizacji maksymalna 
temperatura zasilania instalacji wynosi ~70ºC i jest wystarczająca do zapewnienia komfortu cieplnego.
Moc cieplna oddawana z instalacji obliczonej dla parametrów  90/70ºC uzyskiwana przy temperaturze 
zasilania 70 i powrotu 57ºC wynosi na podstawie krzywej grzewczej grzejnikowej 374kW.

Z danych uzyskanych z opracowań dotyczących efektu ekologicznego uzyskanego po 
termomodernizacji oraz projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły wynika 
że zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych budynków wynosi:
Budynki szkoły: 215 kW
Budynki internatu: 166 kW
SUMA: 381 kW

Przyjęto, że obecnie wymagana moc kotłowni wynosi 380kW.

4.     WYMIAROWANIE     POMP     CIEPŁA  

Projektowane pompy ciepła będą pracowały wyłącznie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i 
będą współpracowały z kotłem wodnym 575kW. Nie będą produkowały ciepłej wody użytkowej, ani nie 
będą połączone z kotłem parowym.

Założono tryb pracy pompy ciepła w układzie biwalentym-alternatywnym, w którym pompa ciepła 
będzie samodzielnie pracowała na potrzeby instalacji CO do temperatury zasilania 50ºC (temp 
zewnętrzna ~1ºC).
Po przekroczeniu temperatury zasilania zostanie załączony kocioł wodny, przejmując 100% 
zapotrzebowania obiektów na ciepło. 
Alternatywny układ współpracy pompy ciepła z kotłem jest jedynym który nie wymaga zmiany instalacji 
odbiorczych (centralnego ogrzewania) w celu obniżenia parametrów ich pracy.
Temperatura przełączenia wynosząca 50ºC została wybrana jako ekonomicznie uzasadniona, gdyż do 
tej temperatury sprawności wytwarzania przez pompy ciepła są wysokie. Przy temperaturach 
wyższych sprawność pompy ciepła gwałtownie spada i jej praca staje się nieekonomiczna.
Maksymalna temperatura pracy dobranych pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci sond 
głębinowych wynosi 55ºC.

Dla instalacji grzewczej o mocy 380kW pracującej na parametrach 70/55ºC (stan instalacji CO w 
szkole po termomodernizacji), moc osiągana przy temperaturze zasilania 50ºC wynosi 200kW.
Wartość 200kW przyjęto jako maksymalną ekonomicznie uzasadnioną wydajność pompy ciepła 
współpracującą z daną instalacją.

Po analizie dostępnego miejsca w pomieszczeniach przylegających do kotłowni zaprojektowano dwie 
pompy ciepła z napędem elektrycznym, typu BW (solanka/woda) współpracujące z dolnym źródłem 
ciepła w postaci sond gruntowych głębinowych.
Dobrano dwie pompy firmy Viessmann VITOCAL 300-G Pro 190 oraz 1120 o mocy grzewczej 
87+110=197kW

Pompy ciepła zlokalizowano w pomieszczeniu dawnych pomp obiegowych. Do wprowadzenia pomp 
do pomieszczenia konieczne będą prace budowlane polegające na powiększeniu otworu okiennego, 
wyburzeniu ściany, poszerzeniu  otworu drzwiowego. Prace budowlane opisano w projekcie 
architektoniczno-budowlanym.
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5.     WSPÓŁPRACA     POMPY     CIEPŁA     I     KOTŁA  
W celu współpracy pompy ciepła z istniejącą kotłownią zaprojektowano nowy układ hydrauliczny w 
kotłowni, w części odpowiedzialnej za zasilanie instalacji CO.
Pompa ciepła połączona jest z układem hydraulicznym kotłowni szeregowo, z zaworem 
przełączającym, umożliwiającym odcięcie zasobników buforowych pompy ciepła w momencie kiedy 
100% mocy grzewczej przejmuje kocioł.
Zlikwidowano obieg kołowy wody grzewczej oraz zlikwidowano spinkę pomiędzy rozdzielaczem 
zasilania i powrotu.
W nowym układzie wyróżniamy następujące stany pracy:
- Przy temperaturach powietrza zewnętrznego od +12 do -1'C, wymagane temperatury zasilania 
instalacji CO wynoszą 34-50'C. Woda powracająca z instalacji CO przepływa przez zawór 
przełączający na wprost, do zasobników buforowych. Automatyka pomp ciepła na podstawie sygnałów 
temperaturowych z górnej części zasobnika ładuje je to pożądanej temperatury instalacji (max 50'C). 
Jednocześnie automatyka pompy ciepła wysyła sygnał blokady do kotła, nie pozwalając na odpalanie 
palnika.
Woda instalacyjna przepływa przez kocioł wodny pozostający w stanie blokady palnika, a następnie 
wpływa na instalację CO.
- Przy temperaturach zewnętrznych -1'C do -8'C, temperatura zasilania wynosi 50-58'C ale 
jednocześnie temperatura powrotu z instalacji wynosi 42-47'C. Pozwala to dalszą pracę pompy ciepła 
przy różnicy temperatur w zasobniku 47-50'C. 
Pompa wyłącza blokadę palnika kotła i woda instalacyjna po opuszczeniu zasobników wpływa na 
kocioł, gdzie jest podgrzewana do wymaganej temperatury zasilania instalacji 58'C.
Kocioł samodzielnie, poprzez własną automatykę i czujnik temperatury zasilania steruje pracą palnika.
W tym okresie pompa ciepła działa w układzie biwalentnym-równoległym.
- Przy temperaturach zewnętrznych poniżej -8'C, temperatura zasilania wynosi do 70'C, a temperatura 
powrotu z instalacji wynosi >48'C. Pompa ciepła przerywa pracę. Zawór przełączający trójdrogowy
odcina zasobniki od instalacji, i cały przepływ wody instalacyjnej kierowany jest na kocioł, który 
zaopatruje obiekt w 100% ciepła. Nad przełączaniem zaworu trójdrogowego czuwa niezależny 
regulator Vitosolic 100, badający temperatury powrotu z instalacji oraz temperatury w zasbnikach. 

Przez cały sezon grzewczy zaworami mieszającymi na rozdzielaczach i pompami obiegowymi steruje 
automatyka kotła, wg. istniejącego schematu. Nie wprowadzono żadnych zmian w układzie 
sterowania instalacją CO.

Odłączono od instalacji CO istniejący kocioł parowy, poprzez likwidację wymiennika typu JAD.

6.     DOBÓR     ELEMENTÓW     UKŁADU  

Zestawienie projektowanych elementów instalacji pomp ciepła.

Szczegóły w dalszej części opisu technicznego.

Oznaczenie Element

PC1 Pompa ciepła Viessmann VITOCAL 300-G Pro 190, Qg=87kW (0/50'C), z automatyką

PC2 Pompa ciepła  Viessmann VITOCAL 300-G Pro 1120, Qg=110kW (0/50'C), z 
automatyką

DZ Dolne źródło pompy ciepła. Wymiennik gruntowy w postaci pionowych odwiertów o 
głębokości do 100m z wpuszczonymi sondami z rur PE.

PDZ1 Pompa obiegowa dolnego źródła dla pompy ciepła PC1, Grundfos TPE 50-240/2-S
z pilotem bezprzewodowym R100

PDZ2 Pompa obiegowa dolnego źródła dla pompy ciepła PC1, Grundfos TPE 50-290/2-S

NWDZ Naczynie wzbiorcze dolnego źródła Reflex N 400 

ZS Zbiornik schładzający (ogrzewający) dla NWDZ Reflex V 60

ZBDZ Zawór bezpieczeństwa na dolnym źródle, SYR 1915, 1”
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SPDZ Separator powietrza i zanieczyszczeń dla dolnego źródła, Spirocombi DN100 firmy 
Spirotech typ BD, rozbieralny.

BU1 Zbiornik buforowy po stronie instalacyjnej pompy V=1500L,  Reflex PHF+izolacja

BU2 Zbiornik buforowy po stronie instalacyjnej pompy V=1500L, Reflex PHF+izolacja

NW Naczynie wzbiorcze po stronie instalacyjnej pomp ciepła  Reflex N 800

ZB1 Zawór bezpieczeństwa zasilania instalacji grzewczej z pompy ciepła PC1, 
SYR 1915, 1”

ZB2 Zawór bezpieczeństwa zasilania instalacji grzewczej z pompy ciepła PC2, 
SYR 1915, 1”

PŁ1 Pompa obiegowe ładowania zasobnika dla pompy ciepła PC1, Grundfos Magna 50-120

PŁ2 Pompa obiegowe ładowania zasobnika dla pompy ciepła PC2, Grundfos Magna 65-120

Pco1 Pompa obiegowa instalacji CO dla Internatu, Grundfos Magna 40-120

Pco2 Pompa obiegowa instalacji CO dla Szkoły, Grundfos Magna 50-120

PMK Pompa podmieszania kotła, Grundfos Magna 50-100

ZP Zawór trójdrogowy przełączający, Danfoss HFE-3 DN100 
+ siłownik Danfoss AMB 182, 230V 

Vitosolic 
100

Regulator różnicowy Viessmann Vitosolic 100 z czujnikami temperatury

FO Filtroodmulnik Termen typ TerFM-lux DN100 ze stosem magnetycznym.

6.1     POMPY     CIEPŁA     (PC1,     PC2)  
(PC1) Viessmann VITOCAL 300-G Pro 190 - jednostopniowa pompa ciepła o mocy  znamionowej 
93kW (0/35ºC, solanka/woda), mocy chłodniczej 75kW, poborze mocy elektrycznej 19,5kW. 
Moc cieplna pompy przy parametrach 0/50ºC wynosi 87kW, moc chłodnicza 64kW, pobór mocy 
elektrycznej 27kW. Współczynnik efektywności COP=3,3.
Pompa z kompletną automatyką sterującą i kompletem czujników.

(PC2) Viessmann VITOCAL 300-G Pro 1120 - jednostopniowa pompa ciepła o mocy  znamionowej 
121kW (0/35ºC), mocy chłodniczej 95,9kW, poborze mocy elektrycznej 25kW. 
Moc cieplna pompy przy parametrach 0/50ºC wynosi 110kW, moc chłodnicza 78kW, pobór mocy 
elektrycznej 34kW. Współczynnik efektywności COP=3,3.
Pompa z kompletną automatyką sterującą i kompletem czujników.

Połączenie pomp ciepła z wszystkimi rurociągami należy wykonać za pomocą złączek 
wibroizolujących.

Pompy ciepła należy posadowić na własnych fundamentach, zabezpieczonych przed przenikaniem 
dźwięku materiałowego do posadzki, zgodnie z wytycznymi producenta.
Fundamenty wykonać zgodnie z projektem branży architektoniczno-budowlanej.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła 

L.P. 
Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ pompy ciepła Solanka/woda 
2 Nominalna moc grzewcza 

- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K) 
PC1 - Min. 90 kW w jednym urządzeniu
PC2 - Min. 120 kW w jednym urządzeniu  

3 Moc chłodnicza 
- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K) 

PC1 - Min. 74 kW 
PC2 - Min. 95 kW 

4 Pobór mocy elektrycznej 
- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K) 

PC1 - Max 20 kW 
PC2 - Max 25 kW 

5 COP 
- w punkcie B0/W35 wg EN 14511 

PC1 - Min 4,75 
PC2 - Min 4,8
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6 Moc akustyczna B0/W35 Pomiar wg EN 
12102/ EN ISO 9614-2 
(klasa dokładności 2) 

PC1 - Max 62 dB(A) 
PC2 - Max 63 dB(A) 

7 Zastosowana technologia Compliant Scroll, z geometrią sprężarki
 dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze 
zintegrowanym systemem ochrony 
sprężarki. 
Wykonanie hermetyczne. 

8 Ilość obiegów chłodniczych 1 
9 Ilość sprężarek 1 
10 Max. temperatura na zasilaniu Min 55°C (min 60°C przy solanka>5°C ) 
11 Temperatury solanki na wejściu 

- max temperatura solanki na wejściu 
- min temperatura solanki na wejściu 

20°C 
-5°C 

12 Prąd rozruchowy PC1 - Max 85 A 
PC2 - Max 130 A 

13 Układ rozruchowy Elektroniczny softstarter ze zintegrowaną 
kontrolą faz 

14 Zabezpieczenie sprężarki i układu 
sterowania 

zintegrowane 

15 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i 
górnego źródła 

Wbudowane styczniki 400V pomp 
obiegowych 

16 
Automatyka pompy ciepła Umożliwiająca bilansowanie energii w 

połączeniu z systemem RCD pompy ciepła 
oraz bezpośrednie sterowanie jednym 
obiegiem grzewczym bez mieszacza i 
dwoma obiegami z mieszaczem 

17 Układ sprężarek Zapewniający 3-wymiarowe tłumienie 
wibracji. 

18 Czynnik chłodniczy R 410A 

19 Materiał wykonania parownika Stal szlachetna 1.4401 

20 Materiał wykonania skraplacza Stal szlachetna 1.4401 

21 Konstrukcja Ramowa, spawana, przejmująca drgania 
układu 

22 Obudowa Dżwiękochłonna 

23 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawór rozprężny z systemem 
kontroli RCD 
- łącze optolink 
- zgodność z CE 

6.2     DOLNE     ŹRÓDŁO     DLA     POMPY     CIEPŁA     -     ODWIERTY     PIONOWE     (DZ)  

Dolne źródło pompy ciepła, zaprojektowano jako wymiennik gruntowy w postaci odwiertów pionowych 
głębinowych z wpuszczonymi sondami z rur PE wraz z rurociągami doprowadzającymi i studzienkami 
rozdzielczymi

Dobór dolnego źródła przeprowadzono opierając się na statystycznie prawdopodobnych 
wydajnościach.

Przed przystąpieniem do wykonywania odwiertów wykonawca ma obowiązek opracowania Projektu 
Prac Geologicznych i uzgodnienia go w Starostwie Powiatowym.

Jako dolne źródło dla pompy ciepła przewidziano wymiennik gruntowy w postaci pionowych odwiertów 
z wprowadzonymi rurociągami U-kształtowymi (sondami) o głębokości do 100m.
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Przewidziano wykonanie 43szt odwiertów. 
Odwierty zlokalizowane są po zachodniej stronie budynku internatu w którym znajduje się kotłownia.
Teren pod odwierty został wskazany przez inwestora.

Ilość odwiertów obliczono przy następujących założeniach:
Maksymalna moc chłodnicza pomp ciepła wynosi Qch=75+95,9=170,9 kW.
Założona wydajność sond pionowych w odwiertach Qs=40-45 W/mb.
Wymagana łączna, czynna długość odwiertów Lcz=Qd.z./Qs=4272-3798 mb.
Założono wykonanie odwiertów o głębokości Lod=100m. Głębokość tą przyjęto jako kompromis 
ekonomiczny pomiędzy kosztami wiercenia, oporami hydraulicznymi sondy, a co za tym idzie kosztem 
pracy pomp obiegowych, a zyskami mocy cieplnej z odwiertu wzrastającymi wraz z głębokością.
Założono martwą strefę w każdym odwiercie przy powierzchni gruntu (gdzie nie następuje zysk mocy) 
głębokości 8m.
Głębokość czynna pojedynczego odwiertu wynosi Lcz1=Lod-8=92mb
Ilość odwiertów n odw.=Lcz/Lcz1=46 do 41--> przyjęto konieczność wykonania 43 szt odwiertów.
Zaprojektowano zastosowanie 2 studzienek rozdzielczych.

Wykonywanie prac ziemnych i robót geologicznych, a zwłaszcza wierceń otworów, niesie 
ryzyko stworzenia zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa publicznego.
Spowodowane to jest specyfiką tych robót polegających na przewierceniu interwału, w którym mogą 
znajdować się rurociągi prowadzające różnego rodzaju media, kable energetyczne, zbiorniki 
podziemne, kanalizacja itp. Poza tym istnieje możliwość zakłócenia naturalnego obiegu wód 
podziemnych.

Podczas prac geologicznych powstają odpady wiertnicze, które mogą negatywnie wpływać na 
otoczenie. Rury w otworach w gruncie wypełnione będą roztworem glikolu propylenowego, który nie 
jest szkodliwy dla środowiska.

Odwiert, wokół sond gruntowych należy wypełnić dobrze przewodzącym ciepło materiałem, 
zapobiegającym mieszaniu się poziomów wód gruntowych (bentonitem).

W przypadku projektowanych wierceń i prac ziemnych na projektowanym terenie możliwość 
wystąpienia zagrożeń opisanych powyżej jest zredukowana do minimum ponieważ:
a) teren jest dobrze zinwentaryzowany i opisany pod względem infrastruktury technicznej wykonanej 
w gruncie i nie zachodzi możliwość trafienia w nieoznaczone elementy infrastruktury
b) prace wiertnicze powinny być wykonywane z wykorzystaniem zbiorników na odpady płuczkowe, co 
uniemożliwi przedostanie się niebezpiecznych substancji do środowiska.
c) wykorzystywana do wierceń płuczka wiertnicza musi mieć skład zapewniający biodegradowalność 
niebezpiecznych substancji mogących skazić środowisko.
d) odpady będą sukcesywnie utylizowane poprzez wywóz na składowisko odpadów przemysłowych
e) otwory wiertnicze po wywierceniu będą wyposażone w zamknięty, szczelny układ rur nie 
posiadających hydraulicznej łączności z górotworem. Odwierty dolnego źródła w górotworze należy 
bezwzględnie wypełnić specjalistycznym wypełniaczem (masą), oddzielającą warstwy wodonośne 
(interwały wodonośne), likwidującą pustki powietrzne, o wysokiej przewodności cieplnej i dobrze 
przylegającej do rur PE sondy. Przykładowym wypełniaczem jest bentonit.
Niedopuszczalne jest wypełnianie odwiertu żwirem, pospółką lub piaskiem. Prace przy odwiertach 
należy bezwzględnie poprzedzić projektem prac geologicznych, a same prace prowadzić pod 
nadzorem uprawnionego geologa.

Przewidziano zastosowanie sond Ø40 PE, dwu rurowych (U-kształtnych), wykonanych fabrycznie jako 
monolityczne połączenie rur z zespołem łukowym z obciążeniem (głowicą). Głębokość każdej sondy 
100m.
Orurowanie zbiorcze każdego pola, od sond do studzienek zbiorczych należy wykonać z 
systemowych PE  producenta sond. Orurowanie należy połączyć w układzie rozgałęźnym w 
studzienkach rozdzielczo-regulacyjnych. Przewody połączeniowe Ø40PE pomiędzy sondami, a 
studzienkami należy ułożyć jeden nad drugim poziomo na głębokości 1,5-1,8m pod poziomem terenu.

Należy zastosować prefabrykowane studzienki rozdzielcze, wodoszczelne, wykonane z tworzywa 
sztucznego np firmy Aspol lub Mouvitech.
Studzienki powinny być fabrycznie zapatrzone w komplet wyposażenia:
- kolektory zasilający i rozdzielczy z odpowiednią liczbą wyjść do odwiertów podaną na planie
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- na każdym odgałęzieniu, na zasilaniu zawór ręczny odcinający
- na każdym odgałęzieniu, na powrocie solanki z odwiertu zawór regulacyjny - rotametr. 
- na każdym na powrocie - termometr
- na kolektorach, ręczne zawory odpowietrzające

Regulacja hydrauliczna poszczególnych odwiertów polegać będzie na dwóch etapach:
- przy uruchomionych pompach obiegowych dolnego źródła, ustawienie żądanego przepływu (1,2 
m3/h= 20 l/min) na rotametrach.
- przy pracy pompy ciepła w okresie zimowym z wydajnością bliską nominalnej, należy wykonać 
korektę przepływów, kierując się kryterium możliwie najwyższej temperatury czynnika powracającego 
z odwiertu. W odwiertach o zmniejszonej wydajności cieplnej (gdzie czynnik powracający jest 
chłodniejszy niż średnia z całego dolnego źródła) należy zmniejszyć ilość czynnika przepływającego. 

Dla uzyskania najwyższej sprawności pompy ciepła ogólną zasadą jest dążenie do utrzymania 
możliwie najwyższej temperatury powrotu czynnika z odwiertów, a nie równomierności rozpływów.

Instalację łączącą studzienki rozdzielcze z pomieszczeniem pompy ciepła, należy wykonać z 
rur preizolowanych PEX w płaszczu PE i średnicach 2Ø125PEX/182 i 2Ø90PEX/162, np. Calpex 
CPX-UNO. Rury preizolowane należy łączyć przez mufy elektrooporowe, a łączenia zabezpieczań 
mufami PE, wypełnionymi spienioną izolacją. 

Instalacja dolnego źródła wychodzi bezpośrednio do pomieszczenia pomp ciepła, średnica 
rurociągów 2Ø125PEX/182. Połączenie rurociągów PEX z rurociągami stalowymi wykonać jako 
kołnierzowe. Przejście przez ścianę piwnicy wykonać jako wodoszczelne za pomocą pierścienia 
uszczelniającego Doyma, osadzonego w otworze wykonanym wiertnicą (nie wykuwanym).

Rurociągi rozprowadzające układać ze spadkiem od  kotłowni, w kierunku odwiertów. 
Odpowietrzenie instalacji przewidziano w pomieszczeniu kotłowni oraz w studzienkach rozdzielczych.

Instalacja dolnego źródła do pomp ciepła wymaga zastosowania płynów wypełniających 
spełniających określone wymagania techniczne. W pierwszej kolejności trzeba zapewnić bezpieczne 
funkcjonowanie układu czyli zagwarantować ochronę przeciwzamrożeniową dolnego źródła w 
granicach -15oC  do -20oC.
Ponadto należy zabezpieczyć instalację przed korozją czyli wszelkimi procesami niszczącymi 
mikrostrukturę danego materiału. Z tego względu płyny służące wymianie ciepła w instalacji dolnego 
źródła powinny zawierać dodatkowe związki chroniące przed niekorzystnymi zjawiskami korozji. 
Dlatego właściwe walory eksploatacyjne oraz ochronę przed korozją chemiczną, mikrobiologiczną 
oraz zjawiskiem kawitacji gwarantuje wprowadzenie do płynu pakietów inhibitorów korozji, 
stabilizatorów, przeciwutleniaczy oraz dodatków przeciwpiennych.

W obiegu dolnego źródła przewidziano zastosowanie profesjonalnych mieszanek opartych na 
roztworze glikolu propylenowego o stężeniu ~30%.
Należy zastosować profesjonale, gotowe mieszanki glikolowe przeznaczone do stosowania w dolnych 
źródłach pomp ciepła.

        Zastosowanie czystych glikoli oraz ich wodnych roztworów bez uzupełnienia składu o 
odpowiednio wyselekcjonowany pakiet związków stabilizujących stanowi realne zagrożenie dla 
instalacji dolnego źródła z uwagi na niską odporność takiego medium na utlenianie oraz wysoki 
stopień korozyjności. 

Niedopuszczalne jest stosowanie mieszanek opartych na glikolach etylenowych. Są to 
substancje toksyczne, niebezpieczne i wymagają kosztownej utylizacji.

Do obowiązków wykonawcy dolnego źródła jest przywrócenie terenu do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót, tj. zniwelowanie, obsianie trawą, otworzenie zieleni niskiej i naprawa nawierzchni 
utwardzonych. Niedopuszczalne jest uszkodzenie zieleni wysokiej. 

6.3     POMPY     OBIEGOWE     DOLNEGO     ŹRÓDŁA     (PDZ1,     PDZ2)  

Przy doborze pomp obiegowych uwzględniono mniejsze ciepło właściwe i większą lepkość mieszanki 
glikolu propylenowego 30% w stosunku do czystej wody.
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Dla pompy ciepła (PC1) dobrano pompę obiegową (PDZ1)
Grundfos TPE 50-240/2-S, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=2,2kW, 400V
Wydajność obliczeniowa G=16,8 m3/h
Wysokość podnoszenia H=130 kPa = 13,0 msw
Pompę należy wyposażyć w rurowe łączniki amortyzacyjne i podkładki amortyzacyjne na podporach.
Pompę dostarczyć z pilotem bezprzewodowym R100

Dla pompy ciepła (PC2) dobrano pompę obiegową (PDZ2)
Grundfos TPE 50-290/2-S, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=3,0kW, 400V
Wydajność obliczeniowa G=21,4 m3/h
Wysokość podnoszenia H=130 kPa = 13,0 msw
Pompę należy wyposażyć w rurowe łączniki amortyzacyjne i podkładki amortyzacyjne na podporach.
Pompa z możliwością nastaw za pomocą pilota R100.

6.4     NACZYNIE     WZBIORCZE     DOLNEGO     ŹRÓDŁA     (NWDZ,     ZS)  
W celu stabilizacji ciśnienia w układzie dolnego źródła i przejęcia rozszerzalności cieplnej czynnika 
poza okresami pracy pompy zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze.
Dobór naczynia przeprowadzono specjalistycznym programem wspomagania projektowania firmy 
Reflex uwzględniając udział czynnika przeciw-zamrożeniowego.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe (NWDZ) Reflex N 400 o pojemności użytkowej 360L i 
wymiarach
średnica: 740mm
wysokość: 1075mm
króciec przyłączeniowy R 1"
Ze złączem samoodcinającym SU R 1.

Z naczyniem będzie współpracować zbiornik schładzający (w tym przypadku ogrzewający), 
zabezpieczający membranę przed niską temperaturą czynnika.
Dobrano zbiornik (ZS) Reflex V o pojemności 60L
średnica: 409mm
wysokość: 730mm
króciec przyłączeniowy R 1"
Zbiornik należy włączyć pomiędzy instalację, a naczynie wzbiorcze, podłączając wlot instalacji od 
dołu, a naczynie wzbiorcze od góry zbiornika. W najwyższym punkcie rurociągów połączeniowych 
zainstalować odpowietrznik automatyczny.

6.5     Zawór     bezpieczeństwa     na     dolnym     źródle     (ZBDZ)  
Założono ciśnienie otwarcia zaworu 2,0 bar.
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915, 1” o średnicy przelotu 20mm i przepustowości 
nominalnej 174kW.

6.6     SEPARATOR     POWIETRZA     I     ZANIECZYSZCZEŃ     DLA     DOLNEGO     ŹRÓDŁA     (SPDZ)  
W celu odpowietrzenia dolnego źródła i zabezpieczenia pompy ciepła przed zanieczyszczeniami na 
przewodzie zasilającym (z dolnego źródła do pompy ciepła) przewidziano montaż separatora 
mikropęcherzy powietrza i zanieczyszczeń Spirocombi DN100 firmy Spirotech typ BD, rozbieralny.

6.7     ZBIORNIKI     BUFOROWE     PO     STRONIE     INSTALACYJENJ     POMPY     CIEPŁA     (BU1,     BU2)  
W celu zapewnienia płynnej pracy sprężarek z możliwie najwyższymi sprawnościami (wydajnościami) 
przewidziano zainstalowanie zbiorników buforowych na instalacji o sumarycznej pojemności 3m3.
Dobrano dwa zasobniki po 1,5m3 każdy, firmy Reflex typ PHF z izolacją cieplną.
Wysokość netto: 2120 mm
Średnica netto: 1000 mm
Izolacja dodatkowa grubości 90mm

6.8     NACZYNIE     WZBIORCZE     PO     STRONIE     INSTALACYJNEJ     POMP     CIEPŁA     (NW)  
W celu stabilizacji ciśnienia w układzie kotłowym od pomp ciepła, poprzez zbiorniki buforowe do 
rozdzielaczy zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze.
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Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe (NW) Reflex N 800 o pojemności użytkowej 450L i 
wymiarach
średnica: 740mm
wysokość: 1990mm
króciec przyłączeniowy R 1"
Ze złączem samoodcinającym SU R 1.

Instalacja centralnego ogrzewania posiada istniejące naczynie wzbiorcze o pojemności  525L.. 
Niniejszy projekt nie ingeruje w układ odbiorczy instalacji w związku z czym pozostawiono naczynie 
bez zmian.

6.9     ZAWORY     BEZPIECZEŃSTWA     ZASILANIA     INSTALACJI     GRZEWCZEJ     Z     POMPY     CIEPŁA     (ZB1)     i   
(ZB2)
(ZB1) Moc cieplna pompy ciepła: 93 kW
Założono ciśnienie otwarcia zaworu 2,8 bar.
Dobrano z karty katalogowej SYR zawór typ 1915, 1” o średnicy przelotu 20mm i przepustowości 
nominalnej 284kW.

(ZB2) Moc cieplna pompy ciepła: 121 kW
Założono ciśnienie otwarcia zaworu 2,8 bar.
Dobrano z karty katalogowej SYR zawór typ 1915, 1” o średnicy przelotu 20mm i przepustowości 
nominalnej 284kW.

6.10     POMPY     OBIEGOWE     ŁADOWANIA     ZASOBNIKA     (PŁ1,     PŁ2)  
Dla pompy ciepła (PC1) dobrano pompę ładowania zasobnika (PŁ1)
Grundfos Magna 50-120, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=0,37kW, 230V
Wydajność obliczeniowa G=15,9 m3/h (przy dT zasobnika =5ºC)
Wysokość podnoszenia H=50 kPa = 5,0 msw
Pompa z możliwością nastaw za pomocą pilota R100.
Dla pompy ciepła (PC2) dobrano pompę ładowania zasobnika (PŁ2)
Grundfos Magna 65-120, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=0,46kW, 230V
Wydajność obliczeniowa G=21,2 m3/h (przy dT zasobnika =5ºC)
Wysokość podnoszenia H=50 kPa = 5,0 msw
Pompa z możliwością nastaw za pomocą pilota R100.

6.11     POMPY     OBIEGOWE     INSTALACJI     CO     (Pco1,     Pco2)     -     WYMIANA  
W związku ze zmianą układu hydraulicznego kotłowni, m.in. usunięciem pompy obiegu kotłowego 
zachodzi konieczność wymiany istniejących pomp obiegowych na instalacji centralnego ogrzewania.
Stare pompy miały podawaną wodę kotłową na rozdzielacze w obiegu zamkniętym przez spinkę 
pomiędzy rozdzielaczem zasilania i powrotu. Nowe pompy maja za zadanie pokonać opory instalacji 
oraz opory kotłowni. 

Pompa obiegu CO dla Internatu (Pco1)
Grundfos Magna 40-120, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=0,34kW, 230V
Wydajność obliczeniowa G=9,7 m3/h
Wysokość podnoszenia H=70 kPa =7,0 msw
Przy montażu pompy zajdzie konieczność wymiany zwężek gwintowanych na kołnierzowe przed i za 
pompą dostosowujących do nowej średnicy, długości i przyłączy pompy.
Pompę podłączyć do istniejącego zasilania i sterowania pompy ze sterownika kotła (230V).
Pompa z możliwością nastaw za pomocą pilota R100.

Pompa obiegu CO dla Szkoły (Pco2)
Grundfos Magna 50-120, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=0,54kW, 230V
Wydajność obliczeniowa G=15 m3/h
Wysokość podnoszenia H=80 kPa =8,0 msw
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Przy montażu pompy zajdzie konieczność wymiany zwężek kołnierzowych przed i za pompą 
dostosowujących do nowej średnicy i długości pompy.
Pompę podłączyć do istniejącego zasilania i sterowania pompy ze sterownika kotła (230V).
Należy zdemontować dodatkową pompę obiegową dla Szkoły znajdująca się na przewodzie 
powrotnym w korytarzu za kotłami, nad czopuchami. W miejsce pompy wstawić prostkę 
dwukołnierzową.
Pompa z możliwością nastaw za pomocą pilota R100.

Pompa obiegu CO dla łącznika, Internatu nad kotłownią (Pco3)
Istniejąca pompa Danfoss UPS 25-60 pozostawiona bez zmian. Pompę należy doposażyć w zawory 
odcinające, zwrotne i manometry zgodnie ze schematem. 
Pompa jest załączona ręcznie.

6.12     POMPA     PODMIESZANIA     KOTŁA     (PMK)  
W związku ze zmianą układu hydraulicznego kotłowni polegającą na rezygnacji z obiegu kotłowego 
przez rozdzielacze  zaszła potrzeba zainstalowania pompy podmieszania obiegu kotła w celu ochrony 
przed korozją niskotemperaturową
Pompę należy zainstalować bezpośrednio przy kotle, łącząc przewód zasilania z powrotem do kotła.
Pompę podmieszania kotła zasilić istniejącym przewodem z likwidowanej pompy obiegu kotłowego na 
rozdzielaczach zmieniając zasilanie z 400V na 230V.
Pompa podmieszania kotła musi działać w momencie odpalenia kotła, czyli tak samo jak wcześniej 
pompa obiegu kotłowego.
Dobrano pompę Grundfos Magna 50-100, sterowaną elektronicznie, stały przepływ.
Ne=0,09kW, 230V
Wydajność obliczeniowa G=7,5 m3/h
Wysokość podnoszenia H=15 kPa =1,5 msw
Pompa z możliwością nastaw za pomocą pilota R100.

6.13     ZAWÓR     TRÓJDROGOWY     PRZEŁĄCZAJĄCY     Z     REGULATOREM     (ZP)     (VITOSOLIC     100)  
W celu przełączania pracy kotłowni na pracę z pompami ciepła lub kotłem zastosowano zawór 
trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym (ZP).
Zastosowano zawór  Danfoss HFE-3 DN100, kołnierzowy.
Na zaworze należy zainstalować siłownik Danfoss AMB 182, 230V.
Zawór będzie sterowany poprzez niezależny regulator różnicowy Viessmann Vitosolic 100. Regulator 
będzie badać temperaturę powrotu z instalacji i w przypadku gdy będzie ona <47'C (temp regulowana) 
i jednocześnie niższa niż temperatura w zasobniku (będzie możliwe rozładowanie zasobnika)  skieruje 
wodę do pompy ciepła poprzez zasobniki. Jeśli temperatura powrotu będzie będzie >47'C lub wyższa 
niż temperatura w zasobnikach skieruje ją wprost do kotła.

6.14     FILTROODMULNIK     MAGNETYCZNY     (FO)  
W celu zabezpieczenia pompy ciepła przed zanieczyszczeniami z instalacji CO na przewodzie 
powrotnym przewidziano montaż filtroodmulnika z wkładami magnetycznymi. Dobrano filtroodmulnik 
firmy Termen typ TerFM-lux DN100 ze stosem magnetycznym.

6.14     POZOSTAŁE     ELEMENTY     HYDRAULICZNE  
Jako elementy odcinające w źródle ciepła należy stosować przepustnice ręczne, a przy średnicach 
poniżej dopuszczalne jest stosowanie DN32 zaworów kulowych.

Przy każdej pompie obiegowej należy zainstalować komplet wyposażenia w postaci przepustnic 
odcinających, filtra siatkowego ze spustem, zaworu zwrotnego i manometrów.

Wykonawca musi dostarczyć inwestorowi pilot zdalnego sterowania pomp elektronicznych Grundfos, 
typu R100. Pilot ma być docelowo własnością inwestora.

Każde wyjście ze zbiorników i zasobników należy zaopatrzyć w odcięcia.

W najwyższych punktach instalacji zainstalować odpowietrzniki automatyczne, a w najniższych 
odwodnienia ręczne.
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Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie.
Przewody dolnego źródła należy zaizolować specjalistyczną izolacją kauczukową do urządzeń 
chłodniczych. Należy zastosować np. maty kauczukowe firmy K-Flex o grubości 50mm. Należy 
izolować także armaturę i pompy za pomocą firmowych kształtek izolacyjnych producentów.
Izolację przewodów cieplnych należy wykonać z wełny mineralnej, pod płaszczem stalowym. 
Grubość izolacji powinna być równa średnicy rurociągu.

Układ automatycznego napełniania instalacji sterowany presostatem na rozdzielaczu powrotu 
pozostawiono bez zmian.

Wzajemne połączenia dobranych urządzeń technologicznych źródła ciepła przedstawiono na 
schemacie.

7     AUTOMATYCZNA     REGULACJA  

Każda pompa ciepła dostarczana jest z własnymi regulatorami Vitotronic 200. 
Pompa PC1 typ 190 jest pompą wiodącą, pompa PC2 typ 1120 jest pompą nadążną.
Regulatory odpowiadają za pracę pompy ciepła (sprężarki, pompy obiegowe), oraz za ładowanie 
zbiorników buforowych po stronie instalacyjnej.
Pompy badają temperaturę zewnętrzna za pomocą czujnika temperatury (umieszczonego na 
północnej ścianie budynku ) i na podstawie zaprogramowanej krzywej grzewczej zasilają zasobniki 
buforowe. 

Sterowniki poszczególnych pomp ciepła komunikują się ze sobą za pomocą rozszerzenia 
zewnętrznego H1 (numer zamówieniowy 7179 058).

Pompa ciepła komunikuje się z kotłem za pomocą sygnału blokady palnika, nie pozwalając na 
odpalenie kotła kiedy możliwa jest praca samej pompy ciepła. W tym samym czasie automatyka kotła 
działa nieustannie sterując pompami obiegowymi i mieszaczami.

Rozładowanie zasobników odbywa się za pomocą pomp obiegowych instalacji (Pco1, Pco2, Pco3) 
sterowanych z automatyki kotła.

Zaworami trójdrogowymi na rozdzielaczach steruje automatyka kotła, za pomocą istniejących 
połączeń, zgodnie z dotychczasowym schematem.

Automatyka pompy ciepła PC1, stanie się wiodąca dla całej kotłowni, gdyż to ona na podstawie 
zaprogramowanej krzywej grzewczej i sygnału z czujnika temperatury za zasilaniu będzie sterować 
krzywą grzewczą całej kotłowni, w razie potrzeby uruchamiając kocioł (zdejmując blokadę palnika).
Automatyka pompy ciepła będzie działać cały sezon grzewczy, także przy postoju sprężarek.
Krzywą grzewczą na pompie ciepła należy ustawić wyżej niż jest aktualnie ustawiona na regulatorze 
kotła.

Wbudowane funkcje sterowników na pompie ciepła:
* Sterowana pogodowo regulacja temperatury zasilania w trybie ogrzewania lub chłodzenia.
* Elektroniczne ograniczenie temperatury minimalnej i maksymalnej 
* Wyłączanie wg potrzeby pompy ciepła i pomp obiegów pierwotnego i wtórnego 
* Nastawianie zmiennej granicy ogrzewania/chłodzenia 
* Ochrona pompy przed skutkami zablokowania 
* Ochrona instalacji grzewczej przed zamarznięciem 
* Zintegrowany system diagnostyczny 
* Regulacja zasobnika buforowego wody grzewczej 
* Regulacja pogrzewacza przepływowego wody grzewczej 
* Wejścia sygnałów zewnętrznych: mieszacz otwarty. mieszacz zamknięty, przełączanie trybu pracy 
* Żądanie zewnętrzne (nastawna wartość zadana temperatury zasilania) i blokada pompy ciepła, 
sterowanie wartości zadanej temperatury zasilania zewnętrznym sygnałem 0-10V (z rozszerzeniem 
zewnętrznym H1, osprzęt) 
* Funkcje teleinformatyczne 
* zdalne sterowanie i monitorowanie pompy ciepła i instalacji grzewczej przez Vitocom 300. Obsługa 
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przez zintegrowany z Vitocom webserwer Vitodata 100 lub centralny webserwer Vitodata 300 z 
dodatkową możliwością konfigurowania wszystkich parametrów regulacji. Komunikacja z regulatorem 
pompy ciepła poprzez magistralę LON (z modułem komunikacyjnym LON, osprzęt dodatkowy) 
* zdalne monitorowanie i sterowanie przez sieci telefonii komórkowej poprzez Vitocom 100 
Komunikacja z regulatorem pompy ciepła poprzez magistralę KM-BUS. 

W celu umożliwienia płynnej regulacji przełączania pomiędzy pracą biwalentną, a monowaletną kotła, 
zaprojektowano układ odłączający zasobniki pomp ciepła od układu kotłowni.
Zaworem przełączającym pomiędzy pracą pompy ciepła i kotła steruje niezależny regulator Vitosolic 
100.  Regulator będzie badać temperaturę powrotu z instalacji i w przypadku gdy będzie ona <47'C 
(temp regulowana) i jednocześnie niższa niż temperatura w zasobniku (będzie możliwe rozładowanie 
zasobnika)  skieruje wodę do pompy ciepła poprzez zasobniki. Jeśli temperatura powrotu będzie 
będzie >47'C lub wyższa niż temperatura w zasobnikach skieruje ją wprost do kotła.
Możliwości nastaw w regulatorze Vitosolic 100 umożliwią inwestorowi odpowiednie przełączanie 
pomiędzy praca mono i bi-walentną w okresie przejściowym, obniżeń nocnych i weekendowych.

Wraz z pompami ciepła należy zamówić następujące elementy automatyki:
- regulator pompy ciepła Vitotronic 200 - 2szt
- moduł rozszerzenia zewnętrznego H1 (7179 058) do połączenia pomp ciepła
- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik ciśnienia obiegu dolnego źródła
- czujnik temperatury bufora
- czujnik temperatury zasilania
- ogranicznik tempratury STB 70'C - 3szt
- regulator Vitosolic 100 - 1 szt 
- czujnik temperatury bufora dla Vitosolic 100
- czujnik temperatury powrotu dla Vitosolic 100
- stycznik dla Vitosolic 100

8.     ZABEZPIECZENIE     NA     WYPADEK     WYCIEKU     CZYNNIKA     CHŁODNICZEGO  

Czynnik chłodniczy zastosowany w pompach ciepła, R410A jest substancją nietoksyczną, nietrującą i 
nie drażniącą. Jest jednak cięższy od powietrza i jako taki wypiera tlen z pomieszczenia w którym się 
znajduje mogąc doprowadzić do omdlenia, a w przypadku braku pomocy do niedotleniania mózgu i 
śmierci.
Maksymalne stężenie czynnika w pomieszczeniu nie może przekroczyć 0,44 kg/m3 kubatury.
Dla pompy ciepła typ 190 ilość czynnika wynosi 23,5kg, a kubatura minimalna wynosi 54m3.
Dla  pompy ciepła typ 1120 ilość czynnika wynosi 29,9kg,  a kubatura minimalna wynosi 68m3.
Suma wymaganych kubatur wynosi 122m3.
Do obliczeń istniejącej kubatury przyjęto sumaryczną wymaganą powierzchni całej kotłowni (brak 
drzwi pomiędzy pomieszczeniami) oraz wysokość nad posadzką 1,4m (odpowiadającą pochylonemu 
człowiekowi).
Powierzchnia pomieszczeń wynosi 163m2, kubatura 228m3.
Kubatura kotłowni jest wystarczająca ze względu na ilość czynnika chłodniczego.

W celu alarmowania o ewentualnym wycieku freonu zaprojektowano układ sygnalizacjo alarmowy 
firmy Gazex.
Składa się on z cyfrowego detektora  HFC typ DG-61, połączonego z modułem alarmowym Gazex 
MD-2A. Moduł jest zasilany przez zasilacz Gazex PS3, wyposażony w podtrzymanie bateryjne za 
pompcą akumulatora Aku7.
Do modułu alarmowego podłączone są dwie syreny alarmowe optyczno-akustyczne:
- SL-21 na zewnątrz budynku, przy wejściu do kotłowni.
- SL-32 na zewnątrz budynku
Detektor zainstalować w pomieszczeniu pomp ciepła, 30cm nad posadzką.
Syrenę zewnętrzną należy zainstalować przy wejściu do kotłowni i opatrzyć napisem "NIE 
WCHODZIĆ - WYCIEK FREONU"
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9.     WYTYCZNE     BRANŻOWE  

9.1     WYTYCZNE     BUDOWLANE  
Pompy ciepła zlokalizowano w pomieszczeniu dawnych pomp obiegowych. 
Pompy obiegowe i naczynia wzbiorcze w pomieszczeniu dawnej żużlowni, a zbiorniki buforowe w 
korytarzu za kotłami.
Do wprowadzenia pomp ciepła do pomieszczenia kotłowni konieczne będą prace budowlane 
polegające na powiększeniu otworu okiennego, wyburzeniu ściany pomiędzy głównym 
pomieszczeniem kotłów, a korytarzem , poszerzeniu  otworu drzwiowego do pomieszczenia pomp 
ciepła oraz otworzeniu przejścia do pomieszczenia żużlowni.
Pompy ciepła należy posadowić na własnych fundamentach, zabezpieczonych przed przenikaniem 
dźwięku materiałowego do posadzki, poprzez zastosowanie specjalistycznych izolacji, zgodnie z 
wytycznymi producenta.
Pomieszczenie pomp ciepła należy zaizolować akustycznie poprzez wyłożenie ścian i sufitu 
specjalistyczną izolacją akustyczną budowlaną. 
Otwory do kanałów instalacyjnych pod budynkiem Internatu rozpoczynające się w pomieszczeniach 
kotłowni należy zamknąć włazami izolowanymi akustycznie. Włazy powinny posiadać przepusty na 
istniejące rurociągi.
Wszystkie pomieszczenia kotłowni posiadają wentylację grawitacyjną lub otwierane okna.
Należy udrożnić kanał wywiewny z kotłowni, za kotłami.

Prace budowlane opisano w projekcie architektoniczno-budowlanym.

9.2     ELEKTRYCZNE  
Pompy ciepła należy zasilić zgodnie z wytycznymi producenta. Należy ułożyć kable sterujące i 
zasilające pomiędzy pompami ciepła, pompami obiegowymi i czujnikami.
Pompy ciepła należy połączyć z automatyką kotła poprzez blokadę palnika.
Należy zasilić projektowane pompy obiegowe Pco1, Pco2, PMK z istniejących przewodów.
Pomieszczenia powinny być oświetlone.

10.     PRACE     DODATKOWE  
W związku z instalacją pomp ciepła konieczne będą następujące instalacyjne w istniejącej kotłowni, 
nie związane bezpośrednio z projektowanym układem.
UWAGA: ze względu na specyfikę obiektu (stara wielokrotnie, przebudowywana kotłownia) 
oraz na specyfikę prac (połączenie z istniejącym układem), przed złożeniem oferty niezbędna 
jest wizja lokalna wykonawcy na obiekcie.
- demontaż i ponowny montaż części zasobników instalacji solarnej, aby umożliwić wprowadzenie 
pomp ciepła do ich pomieszczeń. Zasobniki należy odciąć od instalacji, opróżnić z wody, przesunąć w 
inne miejsce w kotłowni, ewentualnie wynieść z pomieszczenia kotłowni. Po wprowadzeniu urządzeń 
pomp ciepła zasobniki zainstalować ponownie. Ilość i lokalizacja zasobników nie jest znana, gdyż 
projekt instalacji solarnej nie określał ich dokładnego usytuowania.
- demontaż i ponowny montaż części przewodów instalacji solarnej, CO i CWU w kotłowni, które będą 
kolidować z wprowadzanymi urządzeniami. Ilość i lokalizacja rurociągów nie jest znana, gdyż projekt 
instalacji solarnej nie określał ich dokładnego usytuowania.
- przeróbki istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni, z związku z pracami budowlanymi 
dla pomp ciepła. Konieczne będzie czasowe usunięcie i ponowny montaż niektórych przewodów oraz 
drobne przeróbki odpowietrzeń i odwodnień. Miejsce i ilość rurociągów do przerobienia opisano na 
rzucie kotłowni. 
- na czas wprowadzania pomp ciepła do pomieszczenia kotłowni wyciąć fragment instalacji CO pod 
powiększanym oknem (2xDN20 stal) i ponownie zespawać omijając otwór.
- odprowadzenie wylotu z istniejącego zaworu bezpieczeństwa na kotle wodnym odłączyć od instalacji 
kotła parowego i sprowadzić nad posadzkę kotłowni. Istniejące włączenie zaworu do zasilania kotła 
parowego zaślepić
- w celu wprowadzenia pomp ciepła do pomieszczenia kotłowni konieczne będzie zbudowanie 
tymczasowego pomostu na poziomie otworu okiennego. Pomost musi utrzymać masę pompy ciepła.
W celu transportu pionowego pompy ciepła w kotłowni wykonawca musi zapewnić odpowiednie 
urządzenia (elektryczne lub hydrauliczne) np windę nożycową, o odpowiednim udźwigu.

13



11.     ZABEZPIECZENIA     P.POŻ.     PROJEKTOWANYCH     INSTALACJI  
Kotłownia jest wydzieloną strefą pożarową budynku. Nie analizowano zgodności istniejącej kotłowni z 
aktualnymi przepisami p.poż. - jest to obowiązek inwestora, podczas normalnej eksploatacji budynku. 

Projektowane urządzenia w całości mieszczą się w istniejących pomieszczeniach kotłowni.
Projektowane rurociągi wychodzą z kotłowni tylko przez ścianę zewnętrzną, bezpośrednio w grunt.
Dla projektowanych urządzeń i instalacji, nie jest wymagane instalowanie przejść ani zabezpieczeń 
pożarowych.

12.     UWAGI     KOŃCOWE  
Całość projektowanych instalacji wykonać z zachowaniem wymagań zawartych w : 
•Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II
•Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych  COBRI INSTAL  
zeszyt 6 ;  01. 2003 r.
Prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczególnych dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Lipiec 2012

mgr inż. Marcin Świątkiewicz
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