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7. Charakterystyka technologiczna
L.p.

Wyszczególnienie

1.
2.

Moc zainstalowana kW
Rodzaj paliwa

3.

Typ kotłów (urządzeń)

Stan przed
termomodernizacją
3000,0
Gaz ziemny GZ-50 –
paliwo podstawowe
Olej opałowy – Ekoterm –
paliwo rezerwowe
Kocioł parowy
- typ Turbomat RN-HDD
firmy Viessmann
- ilość - 3 szt
- moc cieplna -3x1000kW

Stan po
termomodernizacji
2205,0
Energia elektryczna
Energia geotermiczna
Gaz ziemny GZ-50
Olej opałowy - Ekoterm
Kotły wodne
- ilość - 3 szt
- moc cieplna - 3x735 kW
Pompy ciepła
- ilość - ........ szt
- moc cieplna - .......... kW
Kolektory słoneczne
- ilość – .........szt
- pow. absorb – .…….m2

8. Charakterystyka energetyczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zapotrzebowanie na moc cieplną u odbiorców
Straty mocy cieplnej
Potrzeby własne źródła ciepła
Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła
Zapotrzebowanie na ciepło odbiorców
Straty przesyłania
Potrzeby własne źródła
Ilość wytwarzanego ciepła
Sprawność eksploatacyjna
Zużycie energii pierwotnej

kW
kW
kW
kW
GJ/rok
GJ/rok
GJ/rok
GJ/rok
%
GJ/rok

2022,356
53,0
150,0
2225,356
19173,0
1340,0
1900,0
22413,0
85
26368,0

2022,356
40,0
0
2062,356
19173,0
958,0
0
20131,0
Kotły-95
...........

9. Prognoza rynku ciepła
Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zapotrzebowanie
2225,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1 2062,1
na moc źródła
kW
26368,0
Zapotrzebowanie
na ciepło
GJ/rok
Prognoza
0
efektów
zł/rok
ekonomicznych

10. Efekty termomodernizacji i wyniki analizy ekonomicznej
Efekty termomodernizacji
Efekt energetyczny
Całk. koszt wytwarzania wyjściowy
Całk. koszt wytwarzania docelowy
Efekt ekonomiczny
Jedn. koszt wytwarzania wyjściowy
Jedn. koszt wytwarzania docelowy

%
zł/rok
zł/rok
zł/rok
zł/GJ
zł/GJ

Wyniki analizy ekonomicznej
92,2
2 484 100,0
1 588 062,0
896 038,0
43,97
41,35

Planowana suma dotacji
Planowana suma kredytu
Oprocentowanie kredytu
Okres kredytowania
Miesięczna rata spłaty kred z ods
Planowane koszty całkowite

zł
zł
%
lat
zł/mi-c
zł

10 769 220,0
7
10
72 598,0
10 989 000,0
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3. Cel pracy, wytyczne zleceniodawcy, materiały i dane do audytu
Audyt energetyczny dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego w Szczecinie
przy ul. Strzałowskiej 22, zawiera problemy gospodarki energetycznej w zakresie
wytwarzania energii cieplnej.
Gospodarka cieplna szpitala obejmuje:
1. Zabezpieczenie potrzeb cieplnych dla procesów technologicznych, związanych
z obsługą medyczną oraz obsługą socjalno - sanitarną.
2. Zabezpieczenie potrzeb cieplnych dla obiektów kubaturowych szpitala na cele
grzewcze tj. C.O., wentylacji i klimatyzacji.
Dla audytu energetycznego zleceniodawca określił następujące wytyczne oraz cele:
1. W analizie techniczno-ekonomicznej oraz rozwiązaniach technologicznych źródła
ciepła należy uwzględnić realizowany obiekt pn. Centrum Diagnostyki i Terapii
Nowotworów Piersi.
2. Przeanalizować rozwiązanie techniczno-technologiczne z wykorzystaniem energii
geotermicznej i energii promieniowania słonecznego;
3. Przeanalizować rozwiązanie techniczno-technologiczne źródła ciepła i chłodu
pracującego w układzie skojarzonym;
4. Źródło ciepła musi spełniać wymogi stawiane szpitalnym źródłom ciepła, zapewnić
funkcjonowanie szpitala nawet w przypadku awarii tegoż źródła.
Kotłownia winna posiadać dwa rodzaje zasilania paliwem np.: gaz i olej opałowy;
5. Optymalizacja użycia energii cieplnej oraz kosztów ogrzewania obiektów
kubaturowych;
6. Wariantowa koncepcja zabezpieczenia potrzeb cieplnych szpitala - pod kątem
pozyskania energii cieplnej, z przedstawieniem kosztów eksploatacyjnych
i inwestycyjnych, a następnie wybór wariantu optymalnego;
7. Przedstawienie możliwości form i sposobu finansowania realizacji wybranego
wariantu;
Zleceniodawca określił następujące wytyczne dla przeprowadzenia analizy efektywności
usprawnień oraz ich realizacji:
1. Ocenić możliwości i efektywność realizacji modernizacji przy wykorzystaniu dotacji
z instytucji wspierających i działających na rzecz racjonalizacji gospodarki
energetycznej i ochrony środowiska tj.: WFOŚiGW w Szczecinie,
NFOŚiGW w Warszawie;

6
3. W przypadku przyjęcia wariantu własnego źródła ciepła - kotłowni, paliwem
podstawowym powinien być gaz ziemny;
5. Realizacja zaproponowanych przedsięwzięć modernizacyjnych na rzecz gospodarki
energetycznej winna być tak zorganizowana, by nie zakłócała funkcjonowania szpitala;
Materiały i dane do audytu
W audycie wykorzystano następujące materiały i dane:
1. Dane techniczne nieruchomości - obiektów na terenie szpitala
2. Projekt wykonawczy – architektura – budowa ośrodka recepcyjno-informatycznego
3. Projekt wykonawczy – instalacje C.O. i wod-kan – budowa ośrodka recepcyjnoinformatycznego
4. Projekt wykonawczy – instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – budowa
ośrodka recepcyjno-informatycznego
5. Projekt budowlany adaptacji budynku Chemioterapii na potrzeby hotelu i poradni
Radioterapii - architektura
6. Projekt budowlany adaptacji budynku Chemioterapii na potrzeby hotelu i poradni
Radioterapii – instalacja C.O.
7. Projekt budowlany adaptacji budynku Chemioterapii na potrzeby hotelu i poradni
Radioterapii – instalacja wod-kan i C.W.
8. Projekt budowlany docieplenia budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej
9. Charakterystyka budynku Oddziału Chirurgii Onkologicznej
10. Projekt budowlany docieplenia budynku Administracyjno-Gospodarczgo
11. Charakterystyka budynku Administracyjno-Gospodarczgo;
12. PB. Pracowni diagnostycznej na terenie ZCO w Szczecinie- architektura, konstrukcja;
gazów medycznych, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne
13. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku pracowni diagnostycznej;
14. Rozbudowa Budynku Radioterapii – P.T. architektura
15. Rozbudowa Budynku Radioterapii – P.T. instalacje C.O., C.T. wentylacji mechanicznej
16. Rozbudowa Budynku Radioterapii – P.T. instalacje wod-kan i drenażu;
17. P.T. adaptacji pomieszczeń pracowni radiologicznej – architektura;
18. P.T. adaptacji pomieszczeń pracowni radiologicznej – konstrukcja;
19. P.T. adaptacji pomieszczeń pracowni radiologicznej – instalacja wod-kan C.W.U. i C.O.;
20. P.T. modernizacji oddziału łóżkowego radioterapii – architektura, konstrukcja, instalacje
wod-kan, C.O., gazów medycznych;
21. Ocieplenie i kolorystyka elewacji części starej budynku Radioterapii RSO w Szczecinie;
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22. PB Punkt przechowywania i wydawania zwłok, Punkt przyjmowania i wydawania
bielizny, Pracownia histopatologii
23. PB – architektura – adaptacja budynku pralni na kuchnię i stołówkę;
24. PB – instalacje C.O, CT – zasilanie nagrzewnic went. i kotłów warzelnych kuchni;
25. PB – instalacje wentylacji mechanicznej kuchni;
26. PB – instalacje wod-kan kuchni;
27. PB budynku dla tymczasowej apteki przyszpitalnej i punktu odbioru sprzętu
rehabilitacyjnego – architektura + konstrukcja
28. PB budynku dla tymczasowej apteki przyszpitalnej i punktu odbioru sprzętu
rehabilitacyjnego – instalacje sanitarne wod-kan, C.W.U., C.O. went. mechanicznej;
29. PT adaptacji pomieszczeń po byłym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na potrzeby
Chemioterapii;
30. PB modernizacji bloku operacyjnego w budynku Chirurgii RSO - architektura +
konstrukcja;
31. PB modernizacji bloku operacyjnego w budynku Chirurgii RSO – klimatyzacja
wentylacja mechaniczna, glikolowy odzysk ciepła, nawilżania powietrza
32. PB modernizacji bloku operacyjnego w budynku Chirurgii RSO – wewnętrzne instalacje
c.w., c.o., c.t.
33. PB Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi – technologia medyczna,
architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i niskoprądowe;
34. Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektów i wyposażenia instalacyjnego obiektów;
35. Informacje i zestawienia dotyczące zużycia mediów energetycznych oraz kosztów
eksploatacyjnych.

4.

Opis stanu istniejącego

4.1. Opis obiektów kubaturowych pod względem budowlanym
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie jest publiczną jednostką służby
zdrowia, której ostateczna nazwa została zarejestrowana w 2006r.
Teren wraz z obiektami został przejęty przez władze polskie w październiku 1945r.
i powołana została jednostka służby zdrowia o charakterze szpitalnym, kontynuując
jednocześnie pierwotną funkcję.
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Pierwsza reorganizacja szpitala w kierunku specjalistycznym tj. onkologicznym, nastąpiła
w grudniu 1979r. gdzie szpital przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą
Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – SO ZOZ.
Kolejną reorganizację wraz ze zmianą nazwy szpitala przeprowadzono w listopadzie
1992r. nadając mu nazwę Regionalny Szpital Onkologiczny. W listopadzie 2006 r.
nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.
W wykazie majątku trwałego szpitala znajdują się obiekty z okresu przedwojennego
jednak przeważająca cześć powstała w okresie powojennym zwłaszcza w okresie ostatnich
piętnastu lat, gdzie stare obiekty zostały przebudowane oraz powstały nowe.
Obiekty szpitalne mają różnorodne funkcje. Wyróżnić można obiekty typowo szpitalne,
obiekty towarzyszące zaplecza medycznego, administracyjnego, techniczne oraz obiekt
o charakterze hotelowym. W zależności od funkcji i przeznaczenia oraz okresu, w którym
powstały, obiekty te różnią się pod względem konstrukcyjnym, standardu wykończenia,
jak i wyposażenia technicznego. Budynki: Onkologii Klinicznej, Portierni, Bunkier Nr 1
oraz Bunkier Nr 2 jako obecnie magazyny, pochodzą z okresu przedwojennego.
W okresie powojennym, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, prowadzono rozbudowę oraz
modernizację budynków jak i budowę nowych obiektów w takim zakresie, aby mogły
świadczyć usługi medyczne na jak najwyższym poziomie oraz by spełniały obowiązujące
normy i przepisy dotyczące parametrów przestrzennych i technicznych dla obiektów
służby zdrowia. W bieżącym roku oddano do użytku nowy budynek o charakterze
diagnostycznym, w którym mieści się rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy
wraz z zapleczem analitycznym. Obecnie realizowany jest nowy obiekt pn. „Centrum
Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi” , który mieści rozbudowaną funkcję
diagnostyczno-laboratoryjną, aptekę, przychodnie oraz cześć łóżkową. Kolejno
realizowany nowy obiekt to Ośrodek Recepcyjno – Informatyczny, który mieścił będzie
portiernię, pomieszczenia ochrony, centrali telefonicznej i serwerowni dla szpitala.
W tym roku zrealizowano termomodernizację budynku Administracyjno -Gospodarczego,
a obecnie realizowane są prace związane z termomodernizacją Budynku Oddziału
Chirurgii Onkologicznej.
W tabeli nr 1 zestawiono obiekty kubaturowe, ich parametry techniczne, wyposażenie
w instalacje oraz opis budowlany.

9
TABELA NR 1
L.P.

Nazwa obiektu

Rok
budowy

1
1.

2
Budynek Ośrodka RecepcyjnoInformatycznego – w budowie

3
20102011

2.

Budynek hotelowy z poradnią
radioterapii

1930 r.
przebudowa
w 1998r

Kubatura
obiektu
[m3]
4

Pow.
użytkowa
[m2]
5
291,57

1865,0

494,10

Pow.
Opis budowlany
zabudowy
[m2]
6
7
360,52
Budynek postawiony w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony o zróżnicowanym posadowieniu. Fundamenty
monolityczne, żelbetowe, ławy fundamentowe w układzie kaskadowym.
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany murowane z
bloczków ceramicznych Porothem gr. 25cm, w ryzalicie gr. 38cm.
Stropy monolityczne, żelbetowe. Dach mansardowy, konstrukcja
drewniana kryta dachówką ceramiczną. Klatki schodowe, monolityczne,
żelbetowe, ściany działowe murowane z cegły kratówki. Ściany
zewnętrzne ocieplone wełną mineralną gr. 15cm z tynkiem cienkowarstwowym, malowanym, ławy fundamentowe ocieplone styropianem
ekstrudowanym gr. 12cm z tynkiem cienkowarstwowym.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U. went. i klimatyzacji,
teleinformatyczna, komputerowa, gaśnicza - gazowa, elektryczna,
odgromowa, kontroli dostępu, domofonowa, telewizji dozorowej
205,00

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dwuspadowym dachem.
Ławy i ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej, bez odsadzek.
Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
wapiennej gr 38cm. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji mieszanej.
Dach pokryty dachówką ceramiczną.
Schody wylewane żelbetowe do piwnicy betonowe. Ściany wewnętrzne
Murowane z cegły dziurawki oraz w zabudowie lekkiej typu G-K.
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 8cm z tynkiem cienkoWarstwowym, malowanym, natomiast ściany piwnic poniżej poziomu
Terenu ocieplone styropianem gr. 6cm z tynkiem lateksowocementowym. Dach ocieplony wełną mineralną półtwardą gr. 15cm., a
od strony poddasza nabite płyty kartonowo-gipsowe typu GKF.
Okna z tworzywa sztucznego podwójnie szklone.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji
Grawitacyjnej, elektryczną, odgromową, teleinformatyczną, TV.

10
3.

Budynek Oddziału Chirurgii
Onkologicznej

1984 r.

11649,00

2824,80

696,40

4.

Budynek AdministracyjnoGospodarczy

1989 r.

4784,00

1039,67

603,20

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Ławy oraz ściany fundamentowe
żelbetowe, wylewane gr. 51cm. Ściany zewnętrzne kondygnacji
naziemnych, murowane z cegły pełnej gr. 38cm. Stropy
międzykondygnacyjne prefabrykowane z płyt typu „żerań”. Stropodach
wentylowany, niski, nieprzełazowy, dach wykonany z płyt korytkowych
krytych papą. Klatki schodowe żelbetowe wylewane.
Stolarka okienna nowa – okna z tworzywa sztucznego – PCV.
Po termomodernizacji:
Ściany piwnic poniżej terenu ocieplone styropianem ekstrudowanym
gr. 15cm., powyżej terenu styropian EFS20
Ściany parteru ocieplone styropianem EFS20, gr. 15 cm., miejscami
gr. 18cm., natomiast ściany powyżej parteru ocieplone styropianem
EFS15 gr. 15cm. i miejscami gr. 18cm. Ościeża okienne i drzwiowe
ocieplone styropianem EFS15 gr. 3cm. Zewnętrzna warstwa
wykończeniowa z zaprawy klejowo-szpachlowej, tynku silikatowego
oraz elewacyjnej farby silikonowej. Stropodach – przestrzeń
wentylowana ocieplony granulatem celulozowym gr. 15cm. poprzez
wtłoczenie pod ciśnieniem. Drzwi zewnętrzne w elewacji wschodniej
i zachodniej nowe z PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., went. i klimatyzacji
teleinformatyczna, przyzywowa, elektryczna 230V, 24V, odgromowa,
kontroli dostępu, gazów medycznych tj. tlenu, próżni, podtlenku azotu,
sprężonego powietrza.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku - układ
słupowo-ryglowy. Ławy oraz ściany fundamentowe żelbetowe,
wylewane gr. 38cm. Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych
murowane z bloczków gazobetonowych kl. 07. gr. 38cm.
Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane z płyt typu „żerań”.
Stropodach wentylowany, niski, nieprzełazowy, dach wykonany z płyt
korytkowych krytych papą. Klatki schodowe żelbetowe wylewane.
Stolarka okienna nowa – okna z tworzywa sztucznego – PCV.
Po termomodernizacji:
Ściany fundamentowe poniżej terenu około 50cm. oraz cokołu ocieplone
styropianem EFS20gr. 12cm. Ściany parteru i powyżej ocieplone
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5.

Budynek Pracowni Diagnostycznej

2010 r.

1390,90

204,20

295,19

6.

Budynek Radioterapii

1999 r.

9494,00

2037,00

1229,00

styropianem EFS15, gr. 15 cm., miejscami gr. 18cm.
Ościeża okienne i drzwiowe ocieplone styropianem EFS15 gr. 3cm.
Zewnętrzna warstwa wykończeniowa z zaprawy klejowo-szpachlowej,
tynku silikatowego oraz elewacyjnej farby silikonowej.
Stropodach – przestrzeń wentylowana ocieplony granulatem
celulozowym gr. 18cm. poprzez wtłoczenie pod ciśnieniem.
Drzwi wejściowe od strony północnej z PCV w dobrym stanie, natomiast
Drzwi od strony wschodniej i południowej drewniane do wymiany.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
teleinformatyczna, alarmowa, elektryczna 230V, odgromowa.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy
z wysokim dachem, niepodpiwniczony. Ławy oraz ściany
fundamentowe żelbetowe, wylewane. Szerokości: - ławy 60cm,
ściany 25cm. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej
i kratówki gr 25cm zwieńczone wieńcem żelbetowym. Ściany
wewnętrzne murowane z bloczków Porotherm gr 25cm.
Strop drewniany z drewna sosnowego. Więźba dachowa o konstrukcji
krokwiowej z drewna sosnowego. Dach wielospadowy o kącie
nachylenia 30o. Pokrycie z blachy dachówko podobnej.
Okna i drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych
Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną gr. 15cm z tynkiem
cienko-warstwowym, malowanym lub obłożone płytkami klinkierowymi,
lub jako ściany trójwarstwowe z izolacją termiczną gr. 10cm pustką
powietrzną 4 cm i ścianą dociskową z cegły klinkierowej gr. 12 cm.
Ławy fundamentowe ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 10cm,
cokół obłożony płytkami klinkierowymi. Strop nad parterem ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm. Posadzki na gruncie – izolacja pozioma styropian twardy gr. 10cm.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., went. i klimatyzacji,
gazów medycznych, teleinformatyczna, elektryczna, odgromowa,
kontroli dostępu, SAP.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, pod względem konstrukcyjnym budynek posiada zróżnicowany układ:
- część niepodpiwniczoną (parter i piętro) „B”
- cześć podpiwniczoną, parterową „A”
- część wzajemnie oddylatowanych trzech bunkrów do terapii
megawoltowej.
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7.

Budynek radioterapii – RTG + oddział
łóżkowy

1960 r.

3176,00

722,00

425,80

Posadowienie części bunkrowej na płycie żelbetowej zdylatowanej,
natomiast pozostała cześć budynku posadowiona na ławach
fundamentowych, żelbetowych, wylewanych. Ściany fundamentowe
murowane z bloczków betonowych, natomiast w bunkrach dodatkowo
wkładki z betonu ciężkiego. Ściany oraz filary parteru i piętra murowane
z cegły pełnej palonej , jedynie pojedyncze słupy żelbetowe wylewane.
Ściana przyległa do ist. budynku z cegły kratówki. Ściany wewnętrzne
i poniżej parteru z cegły pełnej palonej. Ściany wokół pomieszczenia
symulatora murowane z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej.
W poziomie stropów żelbetowych ściany, filary i słupy są skotwione
za pomocą wieńców lub podciągów żelbetowych. Ściany działowe z
cegły dziurawki. Ściany kolankowe z cegły kratówki.
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 10cm, bunkrów gr. 8 cm,
z tynkiem cienko-warstwowym, malowanym.
Ściany fundamentowe ocieplone styropianem gr. 5 cm w systemie
Dryvit., natomiast w części bunkrowej gr. 8 cm.
Stropy systemu Acermana lub płyty żelbetowe wylewane.
Schody płytowe, żelbetowe wylewane.
Dach płaski z płyt korytkowych ułożonych na ścianach z cegły
dziurawki. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Ocieplenie stropodachu
w części wentylowanej wełną mineralną miękką gr 20cm. nad bunkrami.
gr. 15 cm. Podłogi na gruncie ocieplone styropianem gr. 2 cm.
Okna i drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych i PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., went. i klimatyzacji,
teleinformatyczna i łączności wewnętrznej, elektryczna, oświetlenia:
bezpieczeństwa i ewakuacji , ostrzegawczego, odgromowa,
sygnalizacyjna p-poż.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Układ konstrukcyjny podłużny ze ścianami
nośnymi zewnętrznymi i ścianą wewnętrzną. Ściany fundamentowe
murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany kondygnacji naziemnych
murowane z gazobetonu odmiany 07, gr. 38 cm, wnęki podokienne
gr. 24 cm. Stropy i stropodach prefabrykowany typ DZ-3. Dach płaski
kryty papą termozgrzewalną. Klatki schodowe żelbetowe wylewane.
W 2001 r. przeprowadzono termomodernizację budynku polegającą na
ociepleniu przegród zewnętrznych tj.
Ściany zewnętrzne od poziomu terenu ocieplone styropianem M20,
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8.

Punkt przechowywania i wydawania
zwłok

2003 r.

154,00

38,57

65,76

9.

Pracownia histopatologii

2003 r.

212,00

49,98

65,80

gr. 5 cm. Zewnętrzna warstwa wykończeniowa tynk akrylowy barwiony
w masie na siatce z włókna szklanego. Cokoły z płytek ceramicznych.
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego polegało na ułożeniu legarów
w rozstawie co 108 cm, pomiędzy legarami rozłożona wełna mineralna w
dwóch warstwach 10 i 5 cm. Na wełnę ułożona folia paroprzepuszczalna
przymocowana do legarów za pomocą kontrłat. Na kontrłatach
zamocowane płyty OSB-3, gr. 2,2 cm a na wierzch warstwa papy
podkładowej zagrzewalnej oraz druga warstwa papy nawierzchniowej
zgrzewalnej.
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
teleinformatyczna, przyzywowa, elektryczna, kontroli dostępu,
gazów medycznych, odgromowa,
Budynek wolnostojący w lekkiej konstrukcji stalowej, parterowy,
niepodpiwniczony, posadowiony na fundamencie betonowym
z dachem dwuspadowym. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany
zewnętrzne prefabrykowane z ocynkowanej blachy profilowanej
Na konstrukcji z rur kwadratowych 80x80, izolowane termicznie wełną
mineralną gr. 10 cm. Od wewnątrz wykończone laminowaną płytą OSB
gr. 2 cm z paroizolacą z folii poliuretanowej. Ściany wewnętrzne
konstrukcyjne i działowe na konstrukcji stalowej prefabrykowane
z laminowanej płyty OSB gr. 2 cm. Podłoga na konstrukcji stalowej,
Prefabrykowane, od strony zewnętrznej blacha profilowana od wewnątrz
płyta OSB gr. 2 cm i wykładzina, izolacja termiczna wełna mineralna
gr. 15 cm.
Dach kryty ocynkowaną blachą profilowaną na konstrukcji stalowej
izolowany termicznie wełną mineralną gr. 15 cm.
Elewacje z blachy ocynkowanej profilowanej w kolorze kremowym.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa z PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
chłodnicza, teleinformatyczna, elektryczna.
Budynek wolnostojący w lekkiej konstrukcji stalowej, parterowy,
niepodpiwniczony, posadowiony na fundamencie betonowym
z dachem dwuspadowym. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany
zewnętrzne prefabrykowane z ocynkowanej blachy profilowanej
Na konstrukcji z rur kwadratowych 80x80, izolowane termicznie wełną
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10.

Punkt przyjmowania i wydawania
bielizny

2003 r.

154,00

38,57

65,76

11.

Budynek apteki przyszpitalnej z
punktem odbioru sprzętu
rehabilitacyjnego

2006 r.

631,00

157,80

174,80

mineralną gr. 10 cm. Od wewnątrz wykończone laminowaną płytą OSB
gr. 2 cm z paroizolacą z folii poliuretanowej. Ściany wewnętrzne
konstrukcyjne i działowe na konstrukcji stalowej prefabrykowane
z laminowanej płyty OSB gr. 2 cm. Podłoga na konstrukcji stalowej,
Prefabrykowane, od strony zewnętrznej blacha profilowana od wewnątrz
płyta OSB gr. 2 cm i wykładzina, izolacja termiczna wełna mineralna
gr. 15 cm.
Dach kryty ocynkowaną blachą profilowaną na konstrukcji stalowej
izolowany termicznie wełną mineralną gr. 15 cm.
Elewacje z blachy ocynkowanej profilowanej w kolorze kremowym.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa z PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
teleinformatyczna, elektryczna.
Budynek wolnostojący w lekkiej konstrukcji stalowej, parterowy,
niepodpiwniczony, posadowiony na fundamencie betonowym
z dachem dwuspadowym. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany
zewnętrzne prefabrykowane z ocynkowanej blachy profilowanej
Na konstrukcji z rur kwadratowych 80x80, izolowane termicznie wełną
mineralną gr. 10 cm. Od wewnątrz wykończone laminowaną płytą OSB
gr. 2 cm z paroizolacą z folii poliuretanowej. Ściany wewnętrzne
konstrukcyjne i działowe na konstrukcji stalowej prefabrykowane
z laminowanej płyty OSB gr. 2 cm. Podłoga na konstrukcji stalowej,
Prefabrykowane, od strony zewnętrznej blacha profilowana od wewnątrz
płyta OSB gr. 2 cm i wykładzina, izolacja termiczna wełna mineralna
gr. 15 cm.
Dach kryty ocynkowaną blachą profilowaną na konstrukcji stalowej
izolowany termicznie wełną mineralną gr. 15 cm.
Elewacje z blachy ocynkowanej profilowanej w kolorze kremowym.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa z PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
teleinformatyczna, elektryczna.
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym. Budynek posadowiony na ławach fundamentach
żelbetowych wylewanych. Ściany fundamentowe poniżej terenu
murowane z bloczków betonowych.
Budynek wykonany w technologii OBORNIKI, opartej
na konstrukcji kontenerowej z gotowych segmentów, spawanych
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12.

Budynek kuchni i stołówki

2004 r.

3365,87

671,35

449,25

przestrzennie tworzących szkielet obiektu.
Z przodu dobudowana partia wejściowa w technologii szkieletowej
drewnianej, wypełnionej wełną mineralną gr. 8 cm, obitą płytą OSB
gr. 12 mm, z zewnątrz ocieplenie styropianem gr. 5 cm z tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym.
Ściany zewnętrzne szkieletu głównego budynku warstwowe z płyty
obornickiej Metalplast Izotherm gr. 6 cm, ocieplonej z zewnątrz
styropianem gr. 5 cm z tynkiem zewnętrznym na siatce.
Podłoga z blachy stalowej profilowanej, ocieplonej wełną mineralną
gr. 10 cm, płyty wiórowej gr. 22 mm i wykładzina PCV.
Sufit z płyty warstwowej typ Metalplast Izotherm Ds. 100 z rdzeniem
poliuretanowym. Konstrukcja dachu wykonana z kratownic drewnianych
przykrytych płytą OSB, a z zewnątrz pokrycie z blachodachówki.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
teleinformatyczna, elektryczna.
Budynek pochodzi z początku ubiegłego stulecia. Ostatnio w budynku
mieściła się pralnia szpitala. W 2004 r. zrealizowano przebudowę
budynku łączącą się z rozbudowę i nadbudowę oraz zmianą funkcji
na kuchnię szpitalną ze stołówką. Zakres przebudowy obiektu był
znaczący, gdzie praktyczne pozostawiono jedynie ściany zewnętrzne.
Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem
użytkowym. Budynek posadowiony jest na istniejących ławach
fundamentowych, murowanych, ceglanych. Ściany zewnętrzne
murowane z cegły gr 40 cm, ocieplone styropianem gr. 10 cm,
fundamentowych z cokołem gr 8 cm do głębokości 1,0 m poniżej
poziomu terenu. Ościeża okienne ocieplone styropianem gr. 3 cm.
Z zewnętrz tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą
paroprzoprzepuszczalną. Ścianka kolankowa na poddaszu ocieplona
wełną mineralną gr 15 cm.
Ściany działowe na parterze murowane z cegły ceramicznej pełnej
lub kratówki, natomiast na poddaszu ściany działowe lekkie na
ruszcie stalowym obłożone płytą GK z wypełnieniem wełną mineralną.
Strop nad parterem żelbetowy oraz Kleina na belkach stalowych.
Strop na poddaszu podwieszany z płyt GKF I GKFI, natomiast w
korytarzu strop modułowy, rozbieralny umożliwiający wgląd na
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13.

Budynek – Onkologia Kliniczna

1930 r.

9459,00

2115,50

781,00

poddasze nieużytkowe. Dach nad całością budynku niejednorodny,
w części pulpitowy, w części stromy. Dach stromy, wielopołaciowy
o nachyleniu połaci 27o i 37o. Konstrukcja dachu drewniana, krokwie
podparte na płatwiach i słupach. Usztywnienie konstrukcji dachu
stanowią zastrzały i kleszcze. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej,
karpiówki. Dach płaski konstrukcji drewnianej, pokrycie z papy ułożone
na podkładzie z desek. Stropy poziome poddasza ocieplone wełną
mineralną gr. 20 cm, pochyłe gr. 18 cm. Okna drewniane jednoramowe
z szybą zespoloną podwójną z nawietrzakami, połaciowe drewniane,
typowe z szybą zespoloną podwójną z nawietrzakami. Okna
wymienione. Drzwi wejściowe drewniane izolowane termicznie.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji mech.
pary technologicznej, kanalizacji technologicznej, gazowa,
teleinformatyczna, elektryczna, 220V i 380V, odgromowa, przyzywowa.
Budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, podpiwniczony z dachem
stromym, dwuspadowym, częściowo płaskim, z poddaszem użytkowym.
Budynek posadowiony na ławach fundamentach betonowych, ściany
fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany
kondygnacji naziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Stropy międzykondygnacyjne ceramiczne typu Acerman, natomiast strop
nad poddaszem drewniany.
Więźba dachowa drewniana typu płatwiowo-kleszczowa. Dach stromy
Kryty dachówką ceramiczną, karpiówką w koronkę natomiast dach
płaski kryty papą. Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej.
Klatki schodowe żelbetowe pokryte lastrico.
Stolarka okienna drewniana, okna typu skrzynkowego oraz częściowo
wymieniona na okna z profili PCV.
Drzwi zewnętrzne drewniane.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., went. mechanicznej
teleinformatyczna, przyzywowa, elektryczna, odgromowa, kontroli
dostępu, gazów medycznych tj. tlenu, próżni, podtlenku azotu,
sprężonego powietrza.
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14.

Kotłownia

1996 r.

1830,00

407,04

445,00

Kotłownia jest to zespół trzech obiektów przylegających do siebie
powiązanych ze sobą pod względem konstrukcyjnym, jednak
różnorodnych rozwiązaniach konstrukcyjnych połaci dachowych przy
czym w dwóch obiektach mieści się kotłownia szpitalna, natomiast
w trzecim obiekcie znajduje się kuchnia ze stołówką.
Obiekt, w którym mieści się kuchnia i stołówka został w ostatnim czasie
przebudowany.
W obiektach, w których zlokalizowana jest kotłownia znajdują się
pomieszczenia warsztatowe oraz magazyn odpadów medycznych.
Kotłownia, to zespół pomieszczeń w skład, których wchodzą: hala
kotłów, wymiennikownia, magazyn oleju opałowego, pomieszczenie
uzdatniania wody oraz pomieszczenie obsługi z węzłem sanitarnym.
Hala kotłów oraz magazyn oleju opałowego mieszczą się w jednym
budynku, w drugim zaś wymiennikownia, warsztaty, pom. uzdatniania
wody na cele kotłowe, magazyn odpadów oraz pom. obsługi z węzłem
sanitarnym.
Budynki kotłowni to obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone,
wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Budynki posadowione
na ławach fundamentowych betonowych, ściany fundamentowe
murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany kondygnacji naziemnej
murowane z cegły ceramicznej gr. 38 cm. Dach nad budynkiem, w
którym znajduje się hala kotłów oraz magazyn oleju opałowego typu
stropodach źelbetowy, niewentylowany, płaski, kryty papą
termozgrzewalną, ocieplony styropianem gr. 15cm.
Dach nad drugim budynkiem stromy, dwuspadowy. Więźba dachowa
drewniana, konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokryta dachówką
ceramiczną typu karpiówka. Od wewnątrz pomieszczeń wykonany jest
sufit w postaci podbitki z płyt gipsowo-kartonowych. Okna z profili
PCV, natomiast drzwi stalowe izolowane termicznie.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji
grawitacyjnej, gazowa, detekcji gazu, telefoniczna, elektryczna,
odgromowa.
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15.

Bunkier I

1936 r.

5667,30

902,22

566,73

16.

Bunkier II

1936 r.

6050,00

925,74

817,62

17.

Centrum Diagnostyki i Terapii
Nowotworów Piersi

2011 r.

22500,00

8395,20

4166,60

Bunkier- schron jako obiekt na wypadek wojny, wzniesiony przed II
wojną światową. Obecnie budynek służy jako magazyn szpitalny.
Budynek trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony, połączony łącznikiem
na obydwu kondygnacjach z budynkiem Onkologii Klinicznej.
Budynek w całości wykonany w technologii monolitycznej.
Ławy fundamentowe betonowe. Ściany, stropy, schody oraz dach
konstrukcji żelbetowej, wylewanej.
Ściany działowe wewnętrzne murowane z cegły.
Budynek bez okien, z wyjątkiem łącznika, który posiada okna drewniane.
Drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.W.U., C.O.- nieczynne,
wentylacji grawitacyjnej, teleinformatyczna, elektryczna, odgromowa.
Bunkier- schron jako obiekt na wypadek wojny, wzniesiony przed II
wojną światową. Obecnie budynek służy jako magazyn szpitalny.
Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony w całości wykonany
w technologii monolitycznej. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany,
stropy, schody oraz dach konstrukcji żelbetowej, wylewanej.
Ściany działowe wewnętrzne murowane z cegły.
Budynek bez okien, drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U., wentylacji
grawitacyjnej, teleinformatyczna, elektryczna, odgromowa.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo murowany,
częściowo monolityczny, żelbetowy wylewany na mokro.
Budynek w zasadniczej części trzykondygnacyjny z rozbudowaną
częścią parterową w postaci dobudówek. Podpiwniczenie w części
zasadniczej budynku – wysokiej oraz jednej dobudówki.
Posadowienie budynku na ławach fundamentowych, żelbetowych.
Ściany piwnic żelbetowe wylewne na mokro. Ściany konstrukcyjne
części wysokiej budynku o częściowo powtarzalnym układzie sekcji
i rozpiętości w oparciu o słupy, ściany i stropy w konstrukcji żelbetowej
monolitycznej wylewanej na mokro. Fragmenty ścian zewnętrznych i
wewnętrznych nośnych wykonane z Porotermu gr. 20 cm. Ściany
nośne dobudówek murowane z Porotermu gr. 20 cm. Ściany działowe
murowane z Porotermu oraz bloczków gazobetonowych Silka.
Stropy oraz klatki schodowe żelbetowe, wylewane na mokro.
Dach nad częścią wysoką płaski z przestrzenią wentylowaną na
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu papą na płycie OSB gr.25mm.
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Przestrzeń wentylowana ocieplona wełną mineralną gr. 33cm.
Budynki parterowe – dobudówki posiadają stropodachy niewentylowane
ocieplone styropianem ekstradowanym gr. 12 cm, następnie pokryty
geowłókniną, warstwa wierzchnia kamień naturalny.
Ściany fundamentów i piwnic ocieplone styropianem ekstrudowanym
gr. 12 cm. Ściany kondygnacji naziemnych ocieplone wełną mineralną
gr. 15 cm. i z zewnętrz licowane okładziną ceramiczną tj pustak
Amerblock lub tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą
silikatową.
Stolarka okienna oraz ślusarka z profili aluminiowych wielokomorowych
szklona szybą zespoloną. Cześć okien od strony wschodniej oraz
południowej przybudówek szklona szkłem o obniżonej
przepuszczalności promieniowania słonecznego.
Wyposażenie instalacyjne: wod-kan, C.O., C.W.U. went. i klimatyzacji,
elektryczna zasilania podstawowego i rezerwowego telefoniczna,
komputerowa, SAP, kontroli dostępu, domofonowa, telewizji dozorowej,
komercyjnej, BMS, odgromowa.
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4.2. Opis źródła ciepła
Źródłem ciepła dla szpitala na cele grzewczo - technologiczne jest kotłownia lokalna,
zlokalizowana na terenie szpitala. Jest to obiekt stanowiący zespół budynków o zwartej
zabudowie lecz różnej formie dachu, gdzie cześć, w której zlokalizowana jest kotłownia
przylega jedną ścianą do budynku kuchni szpitalnej ze stołówką.
Cześć obiektu, w którym zlokalizowana jest kotłownia
przebudowana została zarówno pod względem
budowlanym jak i wyposażenia technologicznego w 1996r.,
w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez
pracownię projektową FASADA Sp.C.
Kotłownia zlokalizowana jest w pięciu pomieszczeniach, które pełnią określoną funkcję
techniczno-technologiczną tj.:
1. hala kotłów
2. magazyn oleju opałowego
3. wymiennikownia
4. stacja uzdatniania wody
5. pomieszczenie obsługi z węzłem sanitarnym.
Szpitalne źródło ciepła to kotłownia, parowa, produkująca parę wodną nasyconą
wysokoprężną o ciśnieniu maksymalnym do 7 bar.
Pierwotnie kotłownia zabezpieczała wszystkie potrzeby grzewcze szpitala tj. C.O.,
C.W.U., wentylacji mechanicznej oraz potrzeby technologiczne tj.: kuchni, pralni,
sterylizacji oraz własne kotłowni, natomiast obecnie potrzeby technologiczne zostały
znacznie ograniczone w wyniku wyłączona z eksploatacji pralni szpitalnej oraz zmiany
technologii sterylizacji. Para wodna z kotłowni na cele sterylizacji wykorzystywana jest w
ograniczonym stopniu.
Kotłownia wyposażona jest w trzy kotły parowe
wysokoprężne firmy Viessmann,
typ Turbomat RN-HDD, o mocy cieplnej 1000 kW i
wydajności pary wodnej 1530 kg/h, każdy i ciśnieniu
roboczym maksymalnym 10 bar. Łączna moc cieplna
kotłowni 3000 kW i wydajności pary 4590 kg/h.
Kotły ustawione są w niezależnym pomieszczeniu, dostępnym z zewnętrz, oraz
przylegającym do pomieszczenia wymiennikowni oraz magazynu oleju opałowego.
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Kotły wyposażone są w palniki gazowo - olejowe, dwustopniowe-ślizgowe firmy
Weishupt typ RGL30/2-A/ZND-NR z kompletną ścieżką gazową o średnicy DN50,
przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem. Kotły zasilane są gazem ziemnym o
ciśnieniu 50 mbar.
Każdy kocioł wyposażony jest w układ automatycznego odmulania i odsalania firmy
Gestra. Kontrola zasolenia wody kotłowej prowadzona jest poprzez ciągły pomiar
przewodności wody z automatyczną kompensacją temperatury wody.
Układ odsalania wyposażony w sondę –
elektrodę typ ERL16-2, zawór odsalający typ
BAE36-1, DN20 oraz regulator prowadzący
z sygnalizacją dwóch skrajnych sygnałów
min i max. Odmulanie kotła również
automatyczne, z możliwością czasowego
programowania cyklu odmulania. Układ
odmulania wyposażony w szybko działający
zawór odmulający typ MPA26, DN32, zawór pilotowy z filtrem typ TA-6 oraz regulator.
Sterowanie pracą pompy zasilającej, regulacja poziomu wody w kotle wraz z
zabezpieczeniem i sygnalizacją za pomocą sąd prętowych umieszczonych w kotle.
Kotły posiadają dwu stopniowy system regulacji poziomu wody: minimum i maksimum.
Każdy kocioł wyposażony jest w jedną sondę cztero prętową z funkcją:


wysoki poziom wody w kotle



wysoki poziom – wyłącz pompę



niski poziom – załącz pompę



niski poziom wody w kotle

oraz dwie sondy jedno prętowe z funkcją:
- jedna


niski poziom – alarm

- druga


niski poziom – alarm wyłącz kocioł

Dla regulacji wydajności kotła i utrzymania zadanych wartości minimalnego i
maksymalnego ciśnienia w kotle w układzie sterowania pracą palnika zamontowany jest
regulator ciśnienia oraz dwa presostaty minimalnego i maksymalnego ciśnienia.
Presostaty i regulator ciśnienia zainstalowane są na specjalnej belce pomiarowej na kotle.
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Regulatory i sterowniki prowadzący pracę palnika, instalacji odmulania i odsalania kotła,
pracą pompy zasilającej oraz układy zabezpieczenia i sygnalizacji poziomu wody w kotle
umieszczone są w szafie sterującej, które są przy każdym kotle. Są to szafy sterujące
wykonane przez wykonawcę kotłowni.
Ponadto kocioł wyposażony jest w blokowy – podwójny płynowskaz, zawór
odpowietrzający z rurą wyrzutową wyprowadzoną na zewnątrz budynku, manometr oraz
sprężynowy zawór bezpieczeństwa typ Si6301P, d1xd2= 40x65mm, do=32mm i
Potw.=0,7MPa z rurą wyrzutową wyprowadzoną na zewnątrz budynku.
- stacja redukcyjna pary
Para wodna z kotłów przewodem o średnicy DN150mm
doprowadzona jest do stacji redukcyjnej, która zlokalizowana
jest w pomieszczeniu przyległym do hali kotłów
Na potrzeby poszczególnych odbiorników pary – ciepła
pracuje stacja redukcyjna pary w układzie szeregowym, z dwoma stopniami redukcji
ciśnienia pary.
- pierwszy stopień redukcji ciśnienia pary z/na – 0,70/,50MPa
- drugi stopień redukcji ciśnienia pary z/na – 0,50/0,35MPa
Z rozdzielacza o ciśnieniu pary 0,70MPa zasilane są odbiorniki:
1. urządzenia technologiczne pralni – wyłączone z eksploatacji;
2. pierwszy stopień redukcji ciśnienia pary 0,70/0,50MPa;
Z rozdzielacza o ciśnieniu pary 0,50MPa zasilane są odbiorniki:
1. stacja wymiennikowa C.O. i na potrzeby grzewcze wentylacji mechanicznej;
2. stacja wymiennikowa C.W.U.;
3. drugi stopień redukcji ciśnienia pary 0,50/0,35MPa;
Z rozdzielacza o ciśnieniu pary 0,50MPa zasilane są odbiorniki:
1. stacja odgazowania termicznego wody zasilającej – potrzeby własne kotłowni;
2. sterylizacja – budynek Chirurgii;
3. urządzenia technologiczne kuchni + sterylizacja - budynek nowej Chemioterapii;
4. suszarnia przy pralni
5. pozostałe urządzenia technologiczne pralni.
Na pierwszym stopniu redukcji ciśnienia pary zamontowany jest zawór redukcyjny
firmy IWKA typ V239DO1, DN100, oraz sprężynowy zawór bezpieczeństwa typ SI6301P
d1xd2= 50x80mm, do=40mm i Potw.=0,5MPa a na drugim stopniu redukcji ciśnienia pary
zamontowany jest zawór redukcyjny typ V239DO1, DN50. oraz sprężynowy zawór
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bezpieczeństwa typ SI6301P, d1xd2= 32x50mm, do=25mm i Potw.=0,35MPa. Ponadto na
każdym ciągu redukcyjnym zamontowany jest przerywacz próżni oraz manometr.
Na odgałęzieniach wyprowadzonych z rozdzielaczy ciągu
stacji redukcyjnej pary zamontowana jest armatura
odcinająca typu grzybkowego w połączeniach
kołnierzowych.
Każdy rozdzielacz pary wyposażony jest w instalację
odwadniającą na której zamontowane są odwadniacze
termodynamiczne lub pływakowe oraz armatura odcinająca.
Skropliny z instalacji odwadniającej odprowadzone są do rozprężacza pary.
- stacja odgazowania termicznego wody zasilającej
Woda zasilająca kotły parowe poddawana jest procesowi termicznego odgazowania,
którego celem jest usunięcie zawartego w wodzie tlenu i dwutlenku węgla.
Stacja odgazowania termicznego składa się z kolumny odgazowywacza, zbiornika wody
zasilającej, na którym osadzona jest kolumna oraz osprzętu technicznego.
Średnica wewnętrzna kolumny odgazowywacza 600mm,
pojemność zbiornika wody zasilającej 8m3.
Proces odgazowania prowadzony jest z zachowaniem
stałego nadciśnienia w kolumnie
odgazowywacza na poziomie 0,2 bar i stałej temperatury
około 105oC.
W procesie odgazowania termicznego wody zasilającej
wykorzystana jest para wodna
o ciśnieniu 0,35MPa, która doprowadzona jest do
kolumny odgazowywacza u jej podstawy. Woda
natomiast wprowadzana jest do kolumny odgazowywacza w górnej części. W układzie
regulacji – utrzymania stałego nadciśnienia w kolumnie, na instalacji doprowadzającej
parę do kolumny odgazowywacza zamontowany jest zawór regulacyjny typ VVF61 z
siłownikiem typ SKD62, firmy Landis. Regulator steruje pracą zaworu regulacyjnego w
funkcji zadanej temperatury 105oC poprzez pomiar temperatury za pomocą czujnika
zainstalowanego w kolumnie. Woda do kolumny odgazowywacza tłoczona jest za pomocą
pomp kondensatu typ 32WR30, szt 2, firmy LFP Leszno.
Dla utrzymania odpowiedniej temperatury wody w zbiorniku zasilającym co najmniej
90-95oC, podgrzew prowadzony jest metodą wtrysku bezpośredniego pary do wody.
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W układzie regulacji – utrzymania stałej temperatury w zbiorniku, na instalacji
doprowadzającej parę do zbiornika zamontowany jest zawór regulacyjny typ VVF61 z
siłownikiem typ SKD62, firmy Landis. Regulator steruje pracą zaworu regulacyjnego w
funkcji zadanej temperatury poprzez pomiar temperatury za pomocą czujnika
zainstalowanego w zbiorniku. Dla regulacji poziomu wody w zbiorniku wody zasilającej
oraz sterowania pracą pomp kondensatu tłoczących wodą ze zbiornika kondensatu do
kolumny odgazowywacza, w zbiorniku zamontowana jest sonda cztero prętowa, z której
sygnał sterujący przesyłany jest do sterownika.
Zabezpieczenie urządzeń stacji odgazowanie termicznego przed przekroczeniam ciśnienia
powyżej dopuszczalnego tj. 0,0MPa za pomocą sprężynowego zaworu bezpieczeństwa typ
Si6301P, d1xd2= 25x40mm, do=20mm i Potw.=0,05MPa oraz za pomocą przelewu
syfonowego typ PS-08. Armatura odcinająca na instalacji doprowadzającej parę oraz wodą
typu grzybkowego w połączeniu kołnierzowym.
- zasilanie kotłów parowych
Kotły parowe zasilane są wodą zasilającą - uzdatnioną ze zbiornika wody zasilającej.
Każdy kocioł wyposażony jest w pompę zasilającą typ CR-2-110, firmy Grundfos.
Ponadto dla wszystkich kotłów przewidziana jest jedna pompa rezerwowa, która załączana
jest w przypadku awarii pompy podstawowej. Tłoczenie wody przez pompę rezerwową do
odpowiedniego kotła możliwe jest po otwarciu zaworu elektromagnetycznego, który
zamontowany jest na przewodzie zasilającym awaryjnym. Sterowanie pracą pomp
zasilających z szafy sterowniczej każdego kotła w funkcji poziomu wody w kotle.
- stacja rozprężania skroplin oraz zbiornik kondensatu
Skropliny powracające z instalacji grzewczych i technologicznych rozprężane są a
następnie odprowadzane do zbiornika kondensatu. Skropliny z instalacji odsalania i
odmulania kotłów również są rozprężane lecz kondensat odprowadzany jest do kanalizacji
natomiast para wtórna odprowadzana do atmosfery.
W ciągu technologicznych rozprężania skroplin z instalacji grzewczo-technologicznych
pracuje rozprężacz typ 1250/ROJ/007, firmy Janco,
natomiast w ciągu technologicznym rozprężania odmulin i
odsolin pracuje rozprężacz typ 600/ROJ/007, firmy Janco.
Maksymalne ciśnienie robocze w rozprężaczach 0,05MPa.
Rozprężacze zabezpieczone są przed wzrostem ciśnienia
powyżej dopuszczalnego za pomocą sprężynowych
zaworów bezpieczeństwa typ SI6301P, d1xd2= 20x32mm, do=16mm i Potw.=0,05MPa,
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które zainstalowane są na każdym z rozprężaczy. Na przewodach odprowadzających
kondensat z rozprężaczy zainstalowane są odwadniacze pływakowe typ UNA23h,
firmy Gestra.
Ponadto na każdym rozprężaczu zainstalowany jest płynowskaz, manometr, termometr
oraz spust z zaworem odcinającym typu grzubkowego w połączeniu kołnierzowym.
Para wtórna z rozprężania skroplin z urządzeń grzewczo-technologicznych
wykorzystywana jest do podgrzewu kondensatu w zbiorniku. Podgrzew kondensatu
prowadzony jest w układzie pośrednim, wymiennikowym z zastosowaniem wymiennika
płytowego typ CB76-30H, firmy Alfa-Laval. Skropliny z wymiennika ciepła
odprowadzane są grawitacyjnie do zbiornika kondensatu. Na przewodzie odpływowym
zainstalowany jest odwadniacz pływakowy typ UNA23h, firmy Gestra. Obieg kondensatu
przez wymiennik odzysku ciepła wymuszony pompą obiegową typ 25WR30 firmy LFP
Leszno. Zbiornik kondensatu według wykonania indywidualnego o pojemności użytkowej
około 2,7m3. Do zbiornika kondensatu doprowadzona jest woda uzdatniona, uzupełniająca
ubytki wody w układzie grzewczo-technologicznym. Na przewodzie wody uzupełniającej
zainstalowany jest zawór elektromagnetyczny sterowany regulatorem, do którego sygnał
sterujący doprowadzony jest od sond pomiarowych poziomu wody w zbiorniku
kondensatu. Bezpośrednio do zbiornika kondensatu spływają skropliny ze stacji
wymiennikowych na potrzeby grzewcze C.O. oraz C.W.U.
Zbiornik kondensatu wyposażony jest w płynowskaz, spust, przelew oraz rurę oparową
wyprowadzoną na zewnątrz budynku. Zbiornik kondensatu posiada izolację termiczną.
- stacja wymiennikowa na potrzeby grzewcze C.O. i wentylacji mechanicznej
Na potrzeby grzewcze C.O. i wentylacji, klimatyzacji pracuje stacja wymiennikowa, gdzie
czynnikiem grzewczym w układzie wymiany ciepła jest para wodna nasycona,
wysokoprężna o ciśnieniu 0,5MPa. Po stronie instalacyjnej, niskich parametrów
czynnikiem grzewczym, obiegowym jest woda niskoparametrowa o parametrach
obliczeniowych 90/70oC. Stacja wymiennikowa
zbudowana jest w firmie węzła kompaktowego gdzie
konstrukcję wsporczą stanowi rama wykonana z
kształtowników stalowych.
Wymiana ciepła odbywa się w układzie
dwustopniowym, gdzie na pierwszym stopniu
zainstalowany jest wymiennik płytowy ciepła typ CB76-30H, natomiast na drugim stopniu
wymiennik typ M10-MFG, firmy Alfa-Laval. Para wodna jako czynnik grzewczy
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doprowadzona jest do wymiennika II st., następnie skropliny z wymiennika II st.
przepływają przez wymiennik I st. i dalej odprowadzane są do zbiornika kondensatu. Na
przewodzie skroplin za wymiennikiem II st. zainstalowany jest odwadniacz pływakowy.
Regulacja temperatury wody instalacyjnej w funkcji temperatury zewnętrznej tzw.
regulacja pogodowa.
Realizowane jest to poprzez zmianę natężenia przepływu pary przez wymiennik za
pomocą dwóch zaworów regulacyjnych pracujących równolegle typ VSF, jeden DN40,
drugi DN32, z napędami typ ALE1009, firmy Stachvall.
Pracą zaworów steruje regulator typ MMC3601, gdzie sygnał sterujący przekazywany jest
od czujników temperatury: jeden zainstalowany na przewodzie zasilającym po stronie
instalacyjnej za wymiennikiem II st., drugi zaś na zewnątrz budynku.
Po stronie instalacyjnej, obieg grzewczy pracuje w układzie zamkniętym, zabezpieczony
przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego membranowymi zaworami
bezpieczeństwa typ MR32, szt 2 oraz wzbiorczymi naczyniami przeponowymi,
typ GF1600-1000, szt 2, firmy Reflex. Obieg wody wymuszony pompami obiegowymi
typ LP80-125/133, szt 2, firmy Grundfos, które zainstalowane są na powrocie z instalacji.
Pompy posiadają płynną regulacją wydajności.
Przed pompami obiegowymi zainstalowany jest filtroodmulnik magnetyczny
typ OISm500/150, firmy Spaw-Test.
Po stronie instalacyjnej zainstalowany jest ciepłomierz ultradźwiękowy typ Sonocal firmy
Danfoss, mierzący ilość zużytej energii na cele grzewcze.
Na instalacji po stronie czynnika grzewczego jak i ogrzewanego zainstalowana jest
armatura zaporowo-zwrotna w połączeniu kołnierzowym typu kulowego lub
grzybkowego.
- stacja wymiennikowa na potrzeby grzewcze C.W.U.
Podgrzew C.W.U. na potrzeby szpitala prowadzony jest w układzie centralnym w
kotłowni z przesyłaniem wody do poszczególnych obiektów za pomocą zewnętrznej
instalacji.
Na potrzeby podgrzewu C.W.U. pracuje stacja
wymiennikowa, gdzie czynnikiem grzewczym w
układzie wymiany ciepła jest para wodna nasycona,
wysokoprężna o ciśnieniu 0,5MPa. Podgrzew C.W.U.
do temperatury 55oC, z czasowym przegrzewaniem
wody do 70oC dla potrzeb dezynfekcji instalacji przeciw legioneli. Stacja wymiennikowa
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zbudowana jest w firmie węzła kompaktowego gdzie konstrukcję wsporczą stanowi rama
wykonana z kształtowników stalowych.
Podgrzew C.W.U. odbywa się w układzie dwustopniowym, z magazynowaniem C.W.U.
w zasobnikach ciepła, gdzie na pierwszym stopniu zainstalowany jest płytowy wymiennik
ciepła typ C76-30H, natomiast na drugim stopniu wymiennik M6-MFG, firmy Alfa-Laval.
Para wodna jako czynnik grzewczy doprowadzona jest do wymiennika II st., następnie
skropliny z wymiennika II st. przepływają przez wymiennik I st. i dalej odprowadzane są
do zbiornika kondensatu. Na przewodzie skroplin za wymiennikiem II st. zainstalowany
jest odwadniacz pływakowy. Regulacja temperatury C.W.U. tzw. stałowartościowa z
zadaną temperaturą 55oC.
Regulacja realizowana jest to poprzez zmianę natężenia przepływu pary przez wymiennik
za pomocą zaworu regulacyjnego typ VSF, DN32, z napędem typ ALE1009, firmy
Stachvall.
Pracą zaworu steruje regulator typ MMC3601 (również układem regulacyjnym C.O.),
gdzie sygnał sterujący przekazywany jest od czujnika temperatury, który zainstalowany
jest na przewodzie C.W.U. tuż za wymiennikiem II st. Woda zimna użytkowa wstępnie
podgrzewa się na wymienniku I st. i dalej płynie do zasobnika, skąd w układzie ładującocyrkulacyjnym pompy tłoczą wodę na wymiennik II st. ogrzewając ją do zadanej
temperatury. W obiegu ładująco-cyrkulacyjnym C.W.U. zainstalowane są dwie pompy
typ UPS31-80B, firmy Grundfos, pracujące w układzie szeregowym. Magazynowanie
C.W.U. w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności 3000 dm3 każdy.
- stacja wymiennikowa na potrzeby grzewcze instalacji klimatyzacji
w Budynku Chirurgii Onkologicznej
Na potrzeby grzewcze instalacji wentylacji i klimatyzacji w Budynku Chirurgii
Onkologicznej pracuje węzeł cieplny, wymiennikowy typu para-woda.
Czynnikiem grzewczym jest para wodna nasycona o ciśnieniu 0,7MPa i temperaturze
około 150oC. Po stronie instalacyjnej, niskich parametrów czynnikiem grzewczym,
obiegowym jest woda niskoparametrowa o parametrach obliczeniowych stałych 80/60oC.
Wymiana ciepła odbywa się w układzie jednostopniowym, na wymienniku ciepła,
płytowym typ CB52, firmy Alfa-Laval.
Regulacja temperatury wody instalacyjnej realizowana jest to poprzez zmianę natężenia
przepływu pary przez wymiennik za pomocą zaworu regulacyjnego typ ...., DN40, z
napędem typ ......, firmy Samson.
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Pracą zaworów steruje regulator, gdzie sygnał sterujący przekazywany jest od czujnika
temperatury, który zainstalowany jest na przewodzie zasilającym po stronie instalacyjnej
za wymiennikiem.
Po stronie instalacyjnej, obieg grzewczy pracuje w układzie zamkniętym, zabezpieczony
przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego membranowym zaworem
bezpieczeństwa oraz wzbiorczym naczyniem przeponowym typ 140N firmy Reflex.
Obieg wody wymuszony pompą obiegową typ UPS, firmy Grundfos, która zainstalowana
jest na powrocie z instalacji.
Urządzenia i instalacje paliwowe
- zasilanie gazem ziemnym
Paliwem podstawowym w eksploatacji kotłów jest gaz ziemny GZ-50 z sieci
gazowniczej średniego ciśnienia. Palniki przy kotłach
zasilane są gazem ziemnym niskiego
ciśnienia tj. 5,0 kPa. Na przyłączu gazowym do kotłowni
zainstalowana jest wolnostojąca stacja redukcyjnopomiarowa gazu II st, gdzie prowadzony jest pomiar gazu
oraz redukowane jest ciśnienie gazu z średniego do niskiego. Wydajność nominalna stacji
wynosi 500m3/h. W stacji redukcyjno-pomiarowej zainstalowany jest obecnie ogranicznik
maksymalnego poboru gazu, który obecnie ustawiony jest na przepływ maksymalny
125m3/h.
Kotły wyposażone są w palniki gazowo-olejowe,
dwustopniowe-ślizgowe typ RGL30/2-A/ZND-NR,
firmy Weishupt z kompletną ścieżką gazową o DN50
oraz armaturą kontrolo-zabezpieczającą pozwalającą
na pracą z ograniczonym nadzorem.
Dla obniżenia poziomu hałasu na palnikach umieszczone
są najazdowe tłumiki szumu firmy Weishaupt.
Przed drogą gazową każdego palnika znajduje się zawór kulowy odcinający o średnicy
DN50 oraz manometr. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych ciągnionych,
łączona poprzez spawanie, natomiast połączenia z armaturą na gwint przez skręcanie.
Kotłownia wyposażona jest w system detekcji gazu tj. system zabezpieczający obiekt
przed wybuchem w wyniku powstania mieszaniny wybuchowej na wskutek wycieku gazu
z instalacji gazowej. Jest to system firmy Gazex, który składa się z trzech detektorów gazu,
umieszczonych pod stropem hali kotłów, centralki sterującej, zaworu
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elektromagnetycznego umieszczonego na instalacji gazowej za zewnątrz budynku oraz
zestawu akustyczno-świetlnego umieszczonego na zewnętrz budynku, który uruchamia się
w przypadku zadziałania systemu detekcji gazu. Dodatkowo sygnał o stanie awaryjnym
wyprowadzony jest na portiernię szpitala i zakończony sygnalizacją świetlną.
- zasilanie olejem opałowym
Paliwem pomocniczym-rezerwowym w przypadku braku dostaw gazu ziemnego
jest olej opałowy EKOTERM o temp. zapłonu powyżej 61oC.
Olej opałowy magazynowany jest w dwóch zbiornikach stalowych, jednościennych o
pojemności około 10m3 każdy, które usytuowane są w pomieszczeniu sąsiednim zwanym
„magazynem oleju opałowego” przy hali kotłów.
Dla zabezpieczenia środowiska przed skażeniem w przypadku wycieku oleju ze
zbiorników, zbiorniki ustawione są w tzw. wannie, której pojemność równa jest 50%
pojemności zbiorników. Napełnianie zbiorników olejem opałowym z zewnątrz za pomocą
instalacji, gdzie na ścianie zewnętrznej umieszczony jest wlew zakończony korkiem.
Instalacja napełniania wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
wlew znajduje się w szafce naściennej. Odpowietrzeni zbiorników za pomocą instalacji
odpowietrzającej wyprowadzonej na zewnątrz budynku – nad dach i zakończony
kołpakiem odpowietrzającym. Instalacja odpowietrzająca wykonana jest z rur PCV.
Instalacja zasilająca palniki wykonana jest w systemie dwururowym, przy czym od
zbiorników oleju opałowego do rozdzielacza zasilającego jest jeden rurociąg zasilający
wspólny dla wszystkich palników oraz z rozdzielacza powrotnego do zbiorników
opałowych również jest jeden wspólny przewód powrotny. Natomiast w układzie
rozdzielacz zasilający palniki rozdzielacz powrotny, instalacja pracuje w systemie
dwururowym (zasilanie, powrót) w układzie pierścieniowym, gdzie każdy palnik posiada
niezależną instalację (zasilanie, powrót). Rozdzielacze zasilający i powrotny są
ze sobą połączone przewodem z zaworem zwrotnym zapobiegającym przeciwnemu
przepływowi oleju opałowego. Przed każdym palnikiem na instalacji paliwowej
zainstalowany jest szbkozamykający, blokowy zawór odcinający oraz filtr oleju.
Instalacja olejowa od zbiorników do rozdzielaczy wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych Dn32, natomiast instalacja od rozdzielaczy do palników wykonana jest
z rur miedzianych twardych Ø16x1.
Odprowadzenie spalin
Każdy kocioł posiada indywidualny system odprowadzenia spalin, składający się
z czopucha oraz komina. System odprowadzenia spalin wykonany jest w całości
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z gotowych prefabrykowanych elementów dwuściennych ze stali nierdzewnej z izolacją
termiczną przestrzeni międzyściankowej. Kominy ustawione są w hali kotłów i
wyprowadzone pionowo przez dach na zewnątrz budynku.
System odprowadzenia spalin firmy „DES LIVE”. Każdy komin posiada te same
parametry tj.: średnica wewnętrzna 450mm, zewnętrzna 505mm, wysokość od poziomu
posadzki kotłowni 12,6m. Kominy wykonane są jako wolnostojące mocowane do ścian
budynku oraz do niezależnej konstrukcji wsporczej wykonanej z kształtowników
stalowych. Każdy komin posiada wyczystkę oraz regulator ciągu.
Stacja uzdatniania wody
Ubytki wody w obiegu grzewczym parowym i wodnym
uzupełniane są wodą uzdatnioną.
Dla uzyskania wymaganych przez producentów urządzeń
grzewczych, parametrów wody kotłowej pracuje ciąg
technologiczny uzdatniania wody, oparty o proces zmiękczania
Wentylacja kotłowni: nawiewno - wywiewna
W hali kotłów zainstalowana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna.
Nawiew powietrza odbywa się przez cztery kanały blaszane wykonane w postaci tzw.
„zetki”, o wymiarach 500x250mm, których otwory nawiewne umieszczone są 0,3 m nad
posadzką natomiast otwory czerpne pod stropem hali kotłów.
Wywiew powietrza z kotłowni odbywa się za pomocą dwóch kanałów wentylacyjnych,
o średnicy DN500 każdy, umieszczonych w stropodachu budynku i zakończonych na
zewnątrz cylindrycznymi wywietrzakami dachowymi.
W magazynie oleju opałowego zainstalowana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna.
Nawiew powietrza odbywa się przez kanał blaszany wykonany w postaci tzw.
„zetki”, o wymiarach 500x250mm, którego otwór nawiewny umieszczony są 0,3 m nad
posadzką natomiast otwór czerpny pod stropem pomieszczenia.
Wywiew powietrza z kotłowni odbywa się za pomocą kanału wentylacyjnego,
o średnicy DN315, umieszczonego w stropodachu budynku i zakończonego na zewnątrz
cylindrycznym wywietrzakiem dachowym.
W wymiennikowni zainstalowana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna.
Nawiew powietrza odbywa się przez kanał blaszany wykonany w postaci tzw.
„zetki”, o wymiarach 500x250mm, którego otwór nawiewny umieszczony są 0,3 m nad
posadzką natomiast otwór czerpny pod stropem pomieszczenia.
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Wywiew powietrza z kotłowni odbywa się za pomocą dwóch kanałów wentylacyjnych,
o średnicy DN500 każdy, umieszczonych w stropodachu budynku i zakończonego na
zewnątrz cylindrycznym wywietrzakiem dachowym.

4.3. Opis wewnętrznych instalacji sanitarnych
4.3.1. Instalacje C.O.
Budynki, obecnie ogrzewane, posiadają instalację C.O., wodną zasilaną poprzez
zewnętrzną sieć cieplną z kotłowni szpitalnej. Sieć ta również zasila instalacje grzewcze
wentylacji i klimatyzacji z wyjątkiem budynku Chirurgii gdzie instalacja grzewcza
wentylacji i klimatyzacji posiada niezależne przyłącze cieplne z kotłowni.
Czynnikiem grzewczym dla wewnętrznych instalacji C.O. jest woda niskoparametrowa, o
parametrach obliczeniowych 90/70oC, lub inne np. 80/60oC w obiektach nowych.
Łączna moc cieplna wewnętrznych instalacji C.O. wynosi: 1019,756 kW , szczegółowe
zestawienie mocy cieplnych instalacji C.O. w punkcie 6.1.
Instalacje C.O. pracują w systemie zamkniętym, zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia
powyżej dopuszczalnego według PN/B-01415, w wymiennikowni w kotłowni za pomocą
naczyń wzbiorczych przeponowych Reflex typ GF 1600-1000ST. oraz zaworu
bezpieczeństwa typ MR. Obieg wody grzewczej wymuszony pompami obiegowymi
typ LP80-125/133, szt 2. W rozdzielniach lub na przyłączach C.O. w budynkach,
zainstalowane są zawory regulacyjne typu Hydrocontrol, służące regulacji hydraulicznej
sieci cieplnej.
Szczegółowy opis instalacji C.O. w każdym budynku przedstawiono w tabeli nr 2.
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Tab. nr 2
L.P. Nazwa obiektu
1.

Budynek Ośrodka
RecepcyjnoInformatycznego

2.

Budynek hotelowy z
poradnią Radioterapii

3.

Budynek Oddziału
Chirurgii
Onkologicznej

4.

Budynek
AdministracyjnoGospodarczy

Charakterystyka i parametry techniczne instalacji C.O.
Rodzaj zasilania – bezpośrednie poprzez rozdzielnię ciepła
z przyłącza cieplnego 2xØ50/Ø162
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone w warstwach podposadzkowych,
na każdej kondygnacji, instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – przewody PE-X b
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach
Typ grzejników – płytowe – podłączenie od dołu, firmy VNH Sp. z o.o.
Armatura – zawory grzejnikowe wbudowane z głowicami termostatycznymi
typ Cosmo V, zawory odcinające blokowe pod grzejnikami
Parametry obliczeniowe instalacji – 75/55oC
Zapotrzebowanie ciepła – 21,581 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ50
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone w warstwach podposadzkowych,
piony prowadzone po wierzchu ścian, instalacja systemu zamkniętego
wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – poziomu – PP, piony i gałązki - stal
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
i grzejnikach
Typ grzejników – płytowe, CosmoCompact, firmy VNH Sp. z o.o. Wałcz
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 31,540 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 poprzez
rozdzielnię ciepła zlokalizowaną w piwnicy.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone pod stropem piwnicy, piony w szachtach
gałązki zasilające do grzejników – w bruzdach w ścianie.
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – stal
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
i grzejnikach
Typ grzejników – członowe, żeliwne typ TA-1, płytowe,
z konwektorami CosmoNova lub płytowe, higieniczne CosmoPlan,
firmy VNH Sp. z o.o. Wałcz
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające, pod pionami automatyka
podpionowa stałego ciśnienia firmy Danfoss.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 127,530 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 poprzez
rozdzielnię ciepła zlokalizowaną na parterze.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem mieszanym,
dolne/górne, przewody poziomów grzewczych prowadzone pod stropem
parteru, instalacja prowadzona po wierzchu ścian.
Instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – stal
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
i grzejnikach
Typ grzejników – członowe, żeliwne typ TA-1 oraz płytowe
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające, pod pionami zawory kulowe
odcinające.
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5.

Budynek Pracowni
Diagnostycznej

6.

Budynek Radioterapii
– nowa cześć

7.

Budynek Radioterapii
– RTG + oddział
łóżkowy

8.

Budynek Radioterapii
– stara część

Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 45,280 kW
Rodzaj zasilania - bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ25x3,5
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone w warstwach podposadzkowych,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – przewody ALU-PEX
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach
Typ grzejników – płytowe, higieniczne typu V – podłączenie od dołu,
firmy VNH Sp. z o.o. Wałcz
Armatura – zawory grzejnikowe wbudowane z głowicami termostatycznymi
typ Cosmo V, zawory odcinające blokowe pod grzejnikami
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 10,500 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 poprzez
rozdzielnię ciepła zlokalizowaną w piwnicy.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem mieszanym,
dolne/górne, przewody poziomów grzewczych prowadzone pod stropem
piwnicy lub parteru, w przestrzeni stropu podwieszonego, piony zakryte
w bruzdach podtynkowych.
Instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – stal
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
Typ grzejników – płytowe, typ PGW 22N, firmy Starmax
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi
firmy Oventrop, pod pionami zawory kulowe odcinające.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 89,150 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 poprzez
rozdzielnię ciepła zlokalizowaną na parterze.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem górnym,
przewody poziomów grzewczych - zasilające prowadzone pod stropem
piętra, przewody poziomów grzewczych – powroty nad posadzką parteru,
piony zakryte w bruzdach podtynkowych lub po wierzchu ścian.
Instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – rury stalowe oraz PE-XC
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
Typ grzejników – płytowe, Retting-Purmo
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające, pod pionami zawory kulowe
odcinające.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 41,900 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 poprzez
rozdzielnię ciepła zlokalizowaną w piwnicy.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem mieszanym,
dolne/górne, przewody poziomów grzewczych prowadzone pod stropem
piwnicy lub parteru, w przestrzeni stropu podwieszonego, piony zakryte
w bruzdach podtynkowych.
Instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – rury stalowe
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
Typ grzejników – płytowe, Retting-Purmo
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające, pod pionami zawory kulowe
odcinające.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 57,300 kW
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9.

10.

11.

12.

13.

Punkt przechowywania
i wydawania zwłok

Rodzaj zasilania - bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ25x3,5
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone po ścianie nad podłogą,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur miedzianych
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
i grzejnikach
Typ grzejników – płytowe, CosmoNova.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 4,000 kW
Pracownia
Rodzaj zasilania - bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ25x3,5
histopatologii
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone po ścianie nad podłogą,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur miedzianych
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
i grzejnikach
Typ grzejników – płytowe, CosmoNova.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 4,500 kW
Punkt przyjmowania i
Rodzaj zasilania - bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ25x3,5
wydawania bielizny
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone po ścianie nad podłogą,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur PCV klejonych
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
i grzejnikach
Typ grzejników – płytowe, konwektorowe, CosmoNova.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 3,800 kW
Budynek apteki
Rodzaj zasilania - bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ32/77, preizol.
przyszpitalnej z
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem górnym, przewody
punktem odbioru
poziomów grzewczych prowadzone po ścianie pod sufitem,
sprzętu rehabilitacyjnego instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur PE-Xa
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na poziomach
i grzejnikach
Typ grzejników – płytowe, konwektorowe, CosmoNova.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające.
Parametry obliczeniowe instalacji – 80/60oC
Zapotrzebowanie ciepła – 11,850 kW
Budynek kuchni i
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 z kotłowni
stołówki
poprzez rozdzielnię ciepła zlokalizowaną na poddaszu.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem górnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone po ścianie pod podłogą poddasza,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur stalowych oraz miedzianych.
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na poziomach
i grzejnikach.
Typ grzejników – płytowe, konwektorowe oraz higieniczne CosmoNova.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N,
na powrocie zawory kulowe odcinające lub zawory blokowe.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 35,825 kW
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14.

Budynek Onkologii
Klinicznej

15.

Kotłownia z
warsztatami

16.

Bunkier I - magazyn

17.

Centrum Diagnostyki i
Terapii Nowotworów
Piersi

Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80 z kotłowni
poprzez rozdzielnię ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu parteru.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone pod stropem piwnicy,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur stalowych
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
Typ grzejników – płytowe, konwektorowe oraz higieniczne CosmoNova.
oraz członowe żeliwne.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 245,100 kW
Instalacja grzewcza w pomieszczeniach obsługi i warsztatowych
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z rozdzielacza głównego z kotłowni
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem górnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone pod stropem parteru,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur stalowych
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na poziomach
Typ grzejników – płytowe, konwektorowe CosmoNova.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 6,400 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ80
poprzez rozdzielnię ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu na parterze.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone pod stropem kondygnacji,
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – instalacja z rur stalowych
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na poziomach
Typ grzejników – rurowe, żebrowane typu Favier oraz płytowe.
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi typ RTD-N.
Parametry obliczeniowe instalacji – 90/70oC
Zapotrzebowanie ciepła – 44,200 kW
Rodzaj zasilania – bezpośrednie z przyłącza cieplnego 2xØ150m poprzez
węzeł zmieszania pompowego i rozdzielnię ciepła zlokalizowaną w pom.
piwnicznym.
Rodzaj instalacji – pompowa, dwururowa, z zasilaniem dolnym, przewody
poziomów grzewczych prowadzone pod stropem piwnicy, piony w szachtach
instalacyjnych z odgałęzieniami do szafek rozdzielaczowych na
poszczególnych kondygnacjach. Zasilanie grzejników przewodami
prowadzonymi w warstwach podposadzkowych, w układzie tzw.
trójnikowym, z podejściem do grzejników od dołu ze ściany.
instalacja systemu zamkniętego wg PN-B-02414.
Materiał instalacji rurowej – poziomy grzewcze z rur stalowych, piony
oraz zasilanie grzejników z rur PE-Xb z osłoną antydyfuzyjną.
Odpowietrzenie instalacji – automatyczne odpowietrzniki na pionach
rozdzielaczach szafkowych i grzejnikach.
Typ grzejników – płytowe, higieniczne firmy VNH Sp. z o.o..
Armatura – zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi
typ Cosmo V, zawory odcinające blokowe pod grzejnikami.
Parametry obliczeniowe instalacji – 80/60oC
Zapotrzebowanie ciepła – 239,300 kW
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4.3.2. Instalacje C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej
Ciepła woda użytkowa oraz zimna w szpitalu używana jest do celów socjalno–sanitarnych,
ponadto woda zimna używana jest również na cele p-poż, w instalacjach tzw.
hydrantowych.
Źródłem zaopatrzenia w wodę dla całego szpitala jest miejska sieć wodociągowa, należąca
do ZWiK w Szczecinie. Szpital zasilany jest obecnie w wodę z dwóch przyłączy
wodociągowych. Jedno przyłącze wodociągowe zasilane jest z sieci miejskiej biegnącej w
ul. Rolnej, drugie przyłącze wodociągowe zasilane jest z sieci miejskiej biegnącej w ul.
Strzałowskiej.
Źródłem przygotowania c.w.u. jest centralny węzeł cieplny, zlokalizowany w
wymiennikowni przy kotłowni. Rozwiązania techniczno-technologiczne węzła c.w.u.
przedstawiono w punkcie 3.0.
Ciepła woda użytkowa, cyrkulacja oraz woda zimna rozprowadzana jest do wewnętrznych
instalacji w budynkach za pomocą szpitalnej sieci zewnętrznej. Instalacje c.w.u. posiadają
cyrkulację, wymuszoną pompami, które zainstalowane są w wymiennikowni.
W przeważającej części instalacje wodociągowe: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w
budynkach wykonane są według nowych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem
dobrych i nowoczesnych urządzeń i materiałów.
Instalacje c.w.u., cyrkulacji i wody zimnej w nowych obiektach lub zmodernizowanych
wykonane są z tworzywa sztucznego PEX, PP lub miedzi, natomiast instalacje, które nie
zostały zmodernizowane wykonane są. z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje na cele p-poż, tzw. hydrantowe, wykonane są z rur stalowych ocynkowanych.
Piony oraz podejścia do urządzeń sanitarnych i punktów czerpalnych prowadzone
są w bruzdach pod tynkowo, natomiast poziomy pod stropem piwnic, a jeżeli budynek nie
posiada piwnic instalacje prowadzone są w warstwach posadzkowych lub pod stropem
parteru w przestrzeni międzystropowej tj. stropem podwieszonym a stropem właściwym.
W budynkach instalacje c.w.u., cyrkulacji jak i wody zimnej w przeważającej części
posiadają izolacje termicznie. Izolacje termiczne instalacji nowych lub zmodernizowanych
wykonane są według nowych technologii z zastosowaniem materiałów dobrej jakości
tj. otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej lub polietylenowej, natomiast
instalacje stare, wykonane są w technologii tradycyjnej z wełny mineralnej w płaszczu
gipsowo-klejowym.
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Armatura odcinająca tj. zawory typu kulowego oraz w niektórych miejscach, gdzie nie
modernizowano instalacji zawory grzybkowe.
W znacznej części obiekty wyposażone są w układy pomiarowe zużycia mediów tj
wodomierze, które zainstalowane są na przyłączach instalacyjnych w budynkach.
Na podstawie odczytów z wodomierza na przyłączu wodociągowym, roczne zużycie wody
przez szpital na cele socjalno-sanitarne w 2009 r. wynosiło: 30943m3, daje to średnie
zużycie dobowe 84,8m3/dobę, w tym zużycie c.w.u. przez szpital na podstawie odczytu z
wodomierza zainstalowanego w wymiennikowni wynosi: 13960m3 , daje to średnie
zużycie dobowe 38,2m3/dobę.

4.3.3. Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji z układami podgrzewu, chłodzenia i
odzysku ciepła, powietrza nawiewanego jest obecnie zainstalowana w kilku obiektach tj.
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego;
- Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej;
- Budynek Pracowni Diagnostycznej;
- Budynek Radioterapii – nowa cześć;
- Budynek Radioterapii – stara cześć;
- Pracownia Histopatologii;
- Budynek kuchni i stołówki;
- Budynek Onkologii Klinicznej;
- Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
W pozostałych budynkach szpitala zainstalowana jest instalacja wywiewna bądź również
nawiewna, jednak są to systemy nawiewne o małej wydajności, gdzie w układach
nawiewnych czynnikiem grzewczym jest energia elektryczna.
Wszystkie obecnie zainstalowane systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne są dość nowe,
zamontowane na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pracujące instalacje wentylacji i
klimatyzacji wykonane są według obecnie przyjętych standardów na dobrym poziomie
technologicznym, z zastosowaniem urządzeń na dość wysokim poziomie technicznym.
W większości są to instalacje z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego w układach
z czynnikiem pośrednim – układy glikolowe lub układach bezpośrednich – wymienniki
przeponowe, krzyżowe.
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Zainstalowane urządzenia obróbki powietrza – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
typu kompaktowego zbudowane są w oparciu o moduły sekcyjne np. sekcje filtrowania:
wstępnego, wtórnego, sekcje nagrzewania, sekcje chłodzenia, sekcje odzysku ciepła,
sekcje wentylatorowe itp. Zastosowane centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne pochodzą
od dwóch producentów tj. VTS Clima i VBW Clima. Małe systemy wentylacyjne
zbudowane są w większości o urządzenia firmy Systemair. Zestawienie systemów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich parametry techniczne zestawiono
w tabeli nr 4. Instalacje kanałowe systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zbudowane są w oparciu o elementy prostokątne lub okrągłe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach za pomocą różnego rodzaju
kratek wentylacyjnych, anemostatów bądź nawiewników i wywiewników. Na instalacji
zainstalowane są różnego rodzaju osprzęt typu przepustnice, tłumiki szumu itp.
Instalacje kanałowe w miejscach, gdzie przechodzą przez strefy nieogrzewane, posiadają
izolacje termiczną wykonaną z wełny mineralnej.
Szczegółowy opis i parametry instalacji wentylacji i klimatyzacji w każdym budynku
przedstawiono w tabeli nr 3.
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Tab. nr 3
L.P. Nazwa obiektu
1.

Budynek Ośrodka
RecepcyjnoInformatycznego

2.

Budynek Oddziału
Chirurgii
Onkologicznej

3.

Budynek Pracowni
Diagnostycznej
Budynek Radioterapii
– nowa część

4.

Charakterystyka i parametry instalacji went. i klimat.
NW1 – N-450m3/h, W-450m3/h, - bez nagrzewnicy
NW2 – N-910m3/h, W-630m3/h, Qn = 4,0kW – nagrzewnica wodna
W3 – W-280m3/h
NW4 – N-450m3/h, W-400m3/h, Qn = 0,6kW – nagrzewnica elektryczna
W5 – W-50m3/h
NW6 – N-810m3/h, W-720m3/h, Qn = 2,6kW – nagrzewnica wodna
W7 – W-180m3/h
NW8 – N-1200m3/h, W-1200m3/h, Qn = 3,6kW – nagrzewnica wodna
Wentylacja i klimatyzacja bloku operacyjnego
NK1-WK1 – klimatyzacja, typ CV-A1L/G-42A/1-1 + CV-A1P/G-256A/1-6,
N-3800m3/h, W-3565m3/h, QgI st. = 29,3kW, QgI I st. ele. = 10,2kW
Qchł = 31,1kW, firma VTS Clima
NK2-WK2 – klimatyzacja, typ CV-A1L/G-42A/1-1 + CV-A1P/G-256A/1-6,
N-2780m3/h, W-2560m3/h, QgI st = 21,6kW, QgI I st. ele. = 7,5kW
Qchł = 21,9kW, firma VTS Clima
NK3-WK3 – klimatyzacja, typ CV-A1-L/G-42A/1-1 + CV-A1L/G-256A/1-6,
N-1450m3/h, W-1570m3/h, QgI st = 11,8kW, QgI I st. ele. = 4,0kW
Qchł = 10,9kW, firma VTS Clima
N1-W1 – wentylacja typ CV-A2-L/CNWV/1-6, N-3115m3/h, W-2805m3/h,
Qg = 27,7kW, firma VTS Clima
N2 – wentylacja, typ CV-P1-L/N-10A/1-S, N-720m3/h Qg = 9,4kW,
firma VTS Clima
W2 – wentylacja, typ TFER 315L-went. dachowy, W-650m3/h,
firma Systemair
N3 – wentylacja, typ K-250L – went. kanałowy, N-405m3/h,
+ VBF-250 – nagrzewnica z filtrem Qg = 5,6kW, firma Systemair
W3 – wentylacja, typ DAs-250, -went. dachowy, W-450m3/h,
firma Uniwersal
N4 – wentylacja, typ CV-P1-P/N-14B/1-S, N-1300m3/h, Qg = 17,0kW,
firma VTS Clima
W4 – wentylacja, typ DAs-315, -went. dachowy, W-1170m3/h,
firma Uniwersal
Wentylacja Oddziałów Chirurgii
N1 – wentylacja, typ KVK160M + CB160-2,7, N-170m3/h Qgele. = 2,7kW,
firma Systemair
N2 – wentylacja, typ KVK160M + CB160-2,7, N-187m3/h Qgele. = 2,7kW,
firma Systemair
W1 – wentylacja, typ TFSR125XL, W-156m3/h, firma Systemair
W2 – wentylacja, typ TFSR125XL, W-170m3/h, firma Systemair
Wentylacja wywiewna z węzłów sanitarnych wspomagana wentylatorami
łazienkowymi typ BF150, lub BF120, firma Systemair
Klimatyzacja OIOM
NK1-WK1 – centrala klimatyzacyjna, typ VS-30-R-GCH/F + VS-30-R-G,
N-2860m3/h, W-2430m3/h, Qodzysku = 18,0kW, Qg = 25,31kW
Qchł = 14,8kW, firma VTS Clima
N1W1 – centrala wentylacja typ VX700EV, N-558m3/h, W-558m3/h
Qgele. = 1,67kW, firma Systemair
N1 - centrala wentylacyjna nawiewna – pom. komunikacji i zaplecza
typ CPV2-L-34/4,5/S1.1/S3.0/S6.2+PE, N-3410m3/h, Qg = 41,3kW
sprzężona z W1, W11, W12, W13, W14
W-1 wentylator dachowy Helios typ RDD315/6
W-11 okap kuchenny
W-12 wentylator dachowy Helios typ RDD225/4
W-13 wentylator dachowy Helios typ RDD225/4Ex
W-14 wentylator dachowy Helios typ RDD225/4
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5.

Budynek Radioterapii
– stara część

6.

Punkt przechowywania
i wydawania zwłok

7.

Pracownia
histopatologii

8.

Budynek kuchni i
stołówki

N2 - centrala klimatyzacyjna nawiewna - symulator
typ CPV1-L-13/3,5/S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE+R,
N-1260m3/h, Qg = 17,4kW, Qchł = 8,2kW
sprzężona z W2 – wentylator dachowy Helios typ RDD315/6, W-1500m3/h
N3 - centrala klimatyzacyjna nawiewna - tomograf
typ CPV1-P-1`/3,5/S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE,
N-1140m3/h, Qg = 15,7kW, Qchł = 7,4kW
sprzężona z W3 – wentylator dachowy Helios typ RDD225/4, W-1270m3/h
N4 - centrala klimatyzacyjna nawiewna – bunkier III
typ CV3P(25)-31/3,5/S1.3V/S2.10/S3.4/S6.2+PE+R,
N-3100m3/h, Qg = 42,7kW, Qchł = 34,4kW
sprzężona z W4 – wentylator dachowy Helios typ RDD450/6, W-3300m3/h
Chłodzenie – pomieszczenie techniczne przy bunkrze III
klimakonwektory typ Fan-coil FLK 11, szt 2, Qchł = 14,22kW, f. Trane
N5 - centrala klimatyzacyjna nawiewna – bunkier II
typ CPV2-P-20/3,5/S1.1-2/S2.0/S3.0/S6.2+PE,
N-2030m3/h, Qg = 28,0kW, Qchł = 10,3kW
sprzężona z W5 – wentylator dachowy Helios typ RDD450/6, W-2350m3/h
Chłodzenie – pomieszczenie techniczne przy bunkrze II
klimakonwektory typ Fan-coil FLK 11, szt 2, Qchł = 14,22kW, f. Trane
N6 - centrala klimatyzacyjna nawiewna – bunkier I
typ CPV2-L-16/3,5/S1.1-2/S2.0/S3.0/S6.2+PE,
N-1570m3/h, Qg = 21,6kW, Qchł = 12,3kW
sprzężona z W6 – wentylator dachowy Helios typ RDD400/6, W-1885m3/h
Chłodzenie – pomieszczenie techniczne przy bunkrze I
klimakonwektory typ Fan-coil FLK 12, szt 1, Qchł = 7,52kW, f. Trane
N7 - centrala wentylacyjna nawiewna – sala konferencyjna
typ CKV3-L-2-1-1, N-500m3/h, Qg = 6,03kW
sprzężona z W7 – wentylator dachowy Helios typ RDD225/4, W-500m3/h
Agregat wody lodowej – dla klimatyzacji – typ CGAH235, firmy Trane
Qchł = 117,2 kW
Agregat wody lodowej – dla tomografu + klimakonwektor, firmy Daikn
agregat typ EUWAB8KAZW1, Qchł = kW
Klimakonwektor typ RN35CVMB7, Qchł = kW
NK1 - centrala klimatyzacyjna nawiewna,
typ CV3P9250-41/6/S1.7s/S2.1-C/S3.2+KE+R
N-4100m3/h, QgI st. = 49,21kW, QgII st. = 10,9kW Qchł = 24,6kW,
firma Vitroservice Clima
W-1 – centrala wywiewna typ ZW-GXAF-3-031-LO-150/150-1312-2,2/1425
W-4510m3/h, firma Vitroservice Clima
N1i – Mamograf - wentylator nawiewny z nagrzewnicą - w części nowej
typ WPOB20 fig. PO, nagrzewnica typ B400x630,
N-1150m3/h, Qg = 13,83kW
N3i – Rentgen - wentylator nawiewny z nagrzewnicą - w części nowej
typ WPOB25 fig. PO, nagrzewnica typ B400x630,
N-1590m3/h, Qg = 19,08kW
N- nawiew – wentylator typ K-160M + nagrzewnica wodna typ VBF-125
+ filtr typ EU5, Qg = 1,4kW, firmy Systemair
W- wywiew – wentylatory kanałowe lub łazienkowe
N- nawiew – wentylator typ K-250L + nagrzewnica wodna typ VBF-250
+ filtr typ EU5, Qg = 6,0kW, firmy Systemair
W- wywiew – wentylatory kanałowe lub łazienkowe
NW1 – centrala nawiewno-wywiewna typ CV-A2P X-1354A/1-1
N-5975m3/h, W-5600m3/h, Qng = 46,7kW, firma VTS Clima
N-2 – centrala nawiewna typ CV-A1P N-74A/1-1, N-2800m3/h
Qng = 33,8kW, firma VTS Clima
W-2 – centrala nawiewna typ CV-P2L W-1280A/1-N, N-2200m3/h
firma VTS Clima
Wywiewy - 2 złady – wentylatory kanałowe firmy Dospel.
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NT-WT – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-30-R-PH
N-4050m3/h, W-3990m3/h, Qng = 22,6kW, firma VTS Clima
TWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-100m3/h
NS-WS - centrala nawiewno-wywiewna typ VS-30-L-PH
N-2850m3/h, W-2850m3/h, Qng = 19,40kW, firma VTS Clima
NA-WA – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-21-L-PH
N-2190m3/h, W-2230m3/h, Qng = 15,48kW, firma VTS Clima
NAP-WAP – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-55-R-GHC
N-5700m3/h, W-5700m3/h, Qng = 41,60kW, Qchł = 32,30kW
firma VTS Clima
WAPK – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-360m3/h
WAW – wentylator wywiewny kanałowy, N-150m3/h
AWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-100m3/h
NH-WH – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-40-L-PH
N-4720m3/h, W-4230m3/h, Qng = 27,40kW, firma VTS Clima
H12 – wentylator wywiewny dachowy, N-600m3/h
H18 – wentylator wywiewny dachowy, o wyd. N-980m3/h
H19 – wentylator wywiewny dachowy, o wyd. N-490m3/h
HWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-490m3/h
NW-WW – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-21-R-PH
N-2580m3/h, W-2370m3/h, Qng = 15,80kW, firma VTS Clima
WWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-270m3/h
NR1-WR1 – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-30-R-PH
N-3230m3/h, W-2650m3/h, Qng = 19,80kW, firma VTS Clima
NR2-WR2 – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-21-L-PH
N-1790m3/h, W-2040m3/h, Qng = 11,00kW, firma VTS Clima
RWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-300m3/h
NL-WL – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-40-L-PH
N-4820m3/h, W-4670m3/h, Qng = 29,50kW, firma VTS Clima
LWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-200m3/h
NP-WP – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-75-L-PH
N-9360m3/h, W-9730m3/h, Qng = 57,80kW, firma VTS Clima
PWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-450m3/h
NOD-WOD – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-30-R-PH
N-2710m3/h, W-2230m3/h, Qng = 18,20kW, firma VTS Clima
ODWC – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-380m3/h
NOS1-WOS1 – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-3055-L-PH
N-6230m3/h, W-5290m3/h, Qng = 42,40kW, firma VTS Clima
NOS2-WOS2 – centrala nawiewno-wywiewna typ VS-55-R-PH
N-7780m3/h, W-6150m3/h, Qng = 52,90kW, firma VTS Clima
Kurtyny powietrzne – typ AD320W, szt 5 Qng = 5x29,5=147,5kW
OSWC1 – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-1100m3/h
OSWC2 – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-500m3/h
OSWC3 – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-1000m3/h
TPM – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-320m3/h
TZ – wentylator wywiewny kanałowy, o wyd. N-80m3/h
WŚ – wentylator wywiewny kanałowy o wyd. N-700m3/h

4.3.4. Instalacje ciepła technologicznego – grzewcze instalacji wentylacji i klimatyzacji
Instalacje ciepła technologicznego pracują na potrzeby grzewcze nagrzewnic central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Źródłem ciepła na w/w potrzeby jest szpitalna
kotłownia gazowo-olejowa skąd czynnik grzewczy przesyłany jest do poszczególnych
budynków za pomocą zewnętrznych instalacji cieplnych. W obecnej strukturze instalacji
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zewnętrznych cieplnych, ciepło na potrzeby C.O. oraz C.T. przesyłane jest z kotłowni do
poszczególnych budynków wspólną siecią, a dopiero w budynkach następuje rozdział na
wewnętrzną instalację C.O. i C.T. Jedynie do budynku Chirurgii doprowadzone jest
niezależne przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze instalacji wentylacji klimatyzacji.
W budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi istnieje instalacja
grzewcza na potrzeby wentylacji zasilająca nagrzewnice central w sposób bezpośredni
gdzie czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60, oraz instalacja grzewcza
zasilająca nagrzewnice central wentylacyjnych, które zlokalizowane są na dachu budynku,
w sposób pośredni poprzez układ wymiennikowy, gdzie czynnikiem grzewczym w obiegu
wtórnym jest wodny roztwór glikolu. Ponadto z instancji grzewczej C.T. w budynku
Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi zasilane są nagrzewnice kurtyn
powietrznych zainstalowanych nad drzwiami wejściowymi do budynku.
Instalacje grzewcze w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażone są
systemy regulacji temperatury powietrza nawiewanego. Układy regulacji temperatury
powietrza nawiewanego pracują w systemie regulacji tzw. jakościowej, jedynie małe
układy wentylacyjne wyposażone są w systemy regulacji tzw. ilościowej. Układy regulacji
tzw. jakościowej wyposażone są w zawory regulacyjne, mieszające, trójdrogowe z
siłownikami elektrycznymi i pompą obiegową, natomiast układy regulacji tzw. ilościowej
wyposażone są w zwory regulacyjne dwudrogowe z siłownikami elektrycznymi. Na
instalacji grzewczej przed i za układami regulacyjnymi zainstalowana jest armatura
zaporowo-odcinająca oraz armatura kontrolno-pomiarowa.
Instalacje grzewcze wykonane są z rur stalowych czarnych, zabezpieczonych
antykorozyjne. Izolacje termiczne wykonane są według nowych technologii z
zastosowaniem materiałów dobrej jakości tj. otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej lub polietylenowej, natomiast instalacje stare, zaizolowane są w
technologii tradycyjnej z wełny mineralnej w płaszczu gipsowo-klejowym.
Zapotrzebowanie ciepła na cel grzewcze wentylacji i klimatyzacji oraz kurtyn
powietrznych wynosi: 586,60 kW.

4.3.5. Źródła i instalacje wody lodowej
Instalacje chłodnicze na potrzeby klimatyzacji lub schładzania powietrza oraz chłodzenia
urządzeń medycznych wykonane są w kilku obiektach o charakterze medycznodiagnostycznym tj.:
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- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego;
- Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej;
- Budynek Pracowni Diagnostycznej;
- Budynek Radioterapii – nowa cześć;
- Budynek Radioterapii – stara cześć;
- Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
- Budynek Onkologii Klinicznej;
Każdy z w/w obiektów posiada niezależną instalację chłodniczą wraz ze źródłem
wytwarzania czynnika chłodniczego.
Ze względu na rodzaj czynnika chłodniczego mamy instalacje wodne oraz instalacje
gazowe z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego w chłodnicy – parowniku.
Rozwiązania techniczno-technologiczne instalacji chłodniczych, której celem jest
odprowadzenie zysków ciepła są różnorodne w zależności od wymogów sanitarnych,
charakteru obiektu oraz przyjętych rozwiązań w zakresie instalacji wentylacji i
klimatyzacji. W obiektach szpitalnych o charakterze medycznym o podwyższonych
standardach higienicznych tj. Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Budynek
Radioterapii – nowa cześć, Budynek Radioterapii – stara cześć, instalacje chłodnicze
pracują w układach klimatyzacyjnych, powietrznych, nawiewno-wywiewnych, gdzie
czynnik chłodniczy doprowadzony jest do chłodnicy zainstalowanej w centrali
klimatyzacyjnej.
W obiektach analityczno-diagnostycznych oraz pomieszczeniach technicznych
o obniżonych standardach higienicznych tj. Budynek Ośrodka RecepcyjnoInformatycznego, Budynek Pracowni Diagnostycznej, Budynek Centrum Diagnostyki i
Terapii Nowotworów Piersi, instalacje chłodnicze pracują w układach klimatyzacyjnych
z obiegiem powietrza cyrkulacyjnego, gdzie czynnik chłodniczy doprowadzony jest do
chłodnicy klimakonwektora zainstalowanego bezpośrednio w pomieszczeniu chłodzonym.
Kolejnym rodzajem instalacji chłodniczej są instalacje, których celem jest odprowadzenie
zysków ciepła bezpośrednio od urządzenia diagnostyczno-medycznego tj. tomografy,
rezonans magnetyczny i akceleratory. Instalacje na potrzeby chłodzenia urządzeń
medycznych pracują:
- na potrzeby chłodzenia tomografu pracującego w Budynku Radioterapii
w nowej części;
- na potrzeby akceleratorów szt. 4 pracujących w bunkrach w Budynku Radioterapii
w nowej i starej części;
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- na potrzeby tomografu i rezonansu magnetycznego pracujących w Budynku Pracowni
Diagnostycznej.
Zestawienie instalacji chłodniczych wraz ze źródłami wytwarzania czynnika chłodniczego
oraz ich parametry techniczne zestawiono w tabeli nr 5.
Czynnikiem obiegowym w instalacjach wody lodowej jest wodny roztwór glikolu,
natomiast w instalacjach z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego jest freon
R22, R407. Instalacje chłodnicze, wodne pracują na parametry obliczeniowe 7/12oC.
Instalacje chłodnicze w układach klimatyzacyjnych wyposażone są systemy regulacji
temperatury powietrza nawiewanego, pracujące w systemach regulacji tzw. ilościowej.
Układy regulacji wyposażone są w zawory regulacyjne, dwudrogowe z siłownikami
elektrycznymi. W układach gazowych – freonowych automatyka regulacyjna, oraz
armatura dostarczana była w komplecie z urządzeniem chłodniczym.
Na instalacji chłodniczej, wodnej przed i za układami regulacyjnymi zainstalowana jest
armatura zaporowo-odcinająca oraz armatura kontrolno-pomiarowa.
Instalacje chłodnicze, wodne wykonane są z rur stalowych czarnych, zabezpieczonych
antykorozyjne, natomiast instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego
wykonane są z rur miedzianych. Izolacje termiczne wykonane są według nowych
technologii z zastosowaniem materiałów dobrej jakości tj. otulin z kauczuku
syntetycznego.
Szczegółowy opis i parametry instalacji chłodniczych oraz źródeł wytwarzania
przedstawiono w tabeli nr 4.
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Tab. Nr 4
L.P. Nazwa obiektu
1.

Budynek Ośrodka
RecepcyjnoInformatycznego

2.

Budynek Oddziału
Chirurgii
Onkologicznej
Budynek Pracowni
Diagnostycznej

3.

4.

Budynek Radioterapii
– nowa część

5.

Budynek Radioterapii
– stara część

6.

Centrum Diagnostyki i
Terapii Nowotworów
Piersi

Charakterystyka i parametry instalacji chłodniczej oraz
źródeł wytwarzania chłodu
K1, K2 - Szafa klimatyzacyjna – typ neXt CW.U.S 078.H6, szt 2
Qchł = 52,5kW – woda lodowa 7/12oC.
K3 – agregat chłodniczy – wody lodowej, typ Maximo.A 64.Z.2.G4. LNO
Qchł = 52,5kW, szt 2, firma Daikin
C1 – klimatyzator – multisplit – typ RZQ100D7V1B szt 1 + FCQ50C, szt 2
Qchł = 9,7kW – bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego
ACH – agregat chłodniczy – wody lodowej, typ CGA400LN
Qchł = 88,90kW, firma Trane – zasilanie chłodnic w centralach
klimatyzacyjnych
Systemy chłodzenia typu Split z bezpośrednim odparowaniem
1. RKS20 + FTXS20, Qchł = 1712 W, firmy Daikin
2. RKS20 + FTXS20, Qchł = 1858 W, firmy Daikin
3. RKS35 + FTXS35, Qchł = 2851 W, firmy Daikin
4. RKS35 + FTXS35, Qchł = 2886 W, firmy Daikin
5. RKS42 + FTXS42, Qchł = 4006 W, firmy Daikin
6. RKS50 + FBQ50, Qchł = 4904 W, firmy Daikin
7. RKS71 + FTXS71, Qchł = 6559 W, firmy Daikin
ACH – agregat chłodniczy – wody lodowej, typ EUWAB16KAZW
Qchł = 37,0kW, firma Daikin – bezpośrednie chłodzenie tomografu
i rezonansu magnetycznego
Agregat wody lodowej – typ CGAH235, Qchł = 117,2 kW, firmy Trane
zasilanie chłodnic w centralach klimatyzacyjnych oraz zasilanie:
- klimakonwektor typ Fan-coil FLK 12, szt 1, Qchł = 7,52kW, f. Trane
– pomieszczenie techniczne przy bunkrze I
- klimakonwektory typ Fan-coil FLK 11, szt 2, Qchł = 14,22kW, f. Trane
– pomieszczenie techniczne przy bunkrze II
- klimakonwektory typ Fan-coil FLK 11, szt 2, Qchł = 14,22kW, f. Trane
– pomieszczenie techniczne przy bunkrze III
Agregat wody lodowej - typ EUWAB8KAZW1, Qchł = 35 kW, firmy Daikin
zasilanie bezpośrednie tomografu oraz
klimakonwektora typ RN35CVMB7, Qchł = kW
Agregat wody lodowej – typ SMN30F, Qchł = 32,0kW, firmy Cool
zasilanie akceleratora w bunkrze nr III
Agregat wody lodowej – skraplacz – typ EWLP30KAW1N
Parownik –typ ECO ACE53ASV
Qchł = 40,0kW, firmy Daikin
zasilanie akceleratora w bunkrze nr I
- klimakonwektor Qchł = 3,0kW
- klimakonwektor Qchł = 6,0kW
Agregat chłodniczy – typ MGM125, Qchł =25,0kW firmy Maneurop
zasilanie chłodnicy w centrali klimatyzacyjnej
Agregat wody lodowej – typ EWLP026KAW1N, Qchł = 31,2kW,
firmy Daikin
zasilanie akceleratora w bunkrze
Agregat wody lodowej – typ CHA K242-P SI+PS, Qchł =53,0 kW,
szt 2, firmy Clint
zasilanie klimakonwektorów - Qchł = 74128W
zasilanie chłodnic central klim. - Qchł = 32300W
Systemy chłodzenia typu Split z bezpośrednim odparowaniem f. Clint
1. AOYA30LF + ABYA30LB, Qchł = 1712 W, pom. nr T11
2. AOYA24LA + ABYA24LB, Qchł = 1712 W, pom. nr T17
3. AOYA30LF + ABYA30LB, Qchł = 1712 W, pom. nr T29
4. AOYR30LF + ASYA30LB, Qchł = 1712 W, pom. nr T29
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5.0 Ocena stanu istniejącego
5.1. Ocena obiektów kubaturowych pod względem budowlanym
Obiekty należące do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii pochodzą z różnego
okresu. Najstarsze obiekty pochodzą z okresu przedwojennego, natomiast przeważająca
cześć budynków powstała w okresie powojennym, zwłaszcza w okresie ostatnich piętnastu
lat. Stan techniczny wszystkich budynków pod względem konstrukcyjnym określa się jako
dobry. Elewacje budynków są estetyczne i zadbane. Obiekty stare, budowane według
ówczesnych norm i standardów w zakresie ochrony cieplnej, w ostatnim okresie czasu
zostały poddane termomodernizacji, w ramach której ocieplone zostały przegrody
zewnętrzne tj. ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy oraz wymieniona została stolarka
okienna i drzwiowa. Jedyny obiekt, który nie został poddany termomodernizacji jest to
budynek Onkologii Klinicznej. Jest to obiekt przedwojenny, objęty ochroną
konserwatorską. Przewidziana jest w najbliższym czasie przebudowa budynku,
z częściową zmianą funkcji.
Poprzez wykonane prace termomodernizacyjne starych budynków, energochłonność
istniejącej struktury budowlanej zarówno obiektów starych jak i nowych jest na poziomie
obowiązujących wymogów i standardów. Potwierdzeniem wystawionej oceny o
pozytywnym działaniu szpitala w zakresie ochrony cieplnej budynków jest spadające w
ostatnich latach zużycie gazu przez kotłownię co oznacza również zmniejszające się
zużycie ciepła na cele grzewcze.

5.2. Ocena techniczna stanu źródła ciepła
Istniejące źródło ciepła użytkowane jest od czasu oddania do eksploatacji po przebudowie
zrealizowanej w 1996r. Struktura gospodarki cieplnej szpitala oparta jest o jedno centralne
źródło ciepła tj. kotłownię lokalną. Istniejące źródło ciepła jest źródłem ekologicznym,
spalającym gaz ziemny wysokometanowy oraz olej opałowy typu lekkiego „Ekoterm”.
Stan techniczny całości źródła ciepła należy ocenić jako średni, przy czym cześć
technologii związana z wytwarzaniem ciepła tj. kotły, palniki, automatyka kotłowa,
armatura jest w dość dobrym stanie technicznym, natomiast cześć technologii źródła ciepła
związana z przetwarzaniem ciepła – pary wodnej na poszczególne cele grzewcze jest w
złym stanie technicznym. Dotyczy to następujących ciągów technologicznych: węzeł
cieplny na cele C.O., węzeł cieplny na cele C.W.U. z zasobnikami wody, stacja
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odgazowania termicznego, zbiornik skroplin z przepompownią kondensatu, stacja
uzdatniania wody, rozprężacz odmulin i odsolin, instalacja rurowa pary i skroplin.
Stan techniczny wymienionych ciągów technologicznych źródła ciepła stanowi określone
zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania szpitala.
Para wodna jako czynnik grzewczy obecnie wykorzystywana jest w sposób bezpośredni
w ciągach technologicznych kuchni, pozostałe odbiory technologiczne pary zostały
wyłączone z eksploatacji tj. pralnia i sterylizatornia. Zwarzywszy na obecną strukturę
systemów grzewczo-technologicznych, źródło ciepła gdzie czynnikiem grzewczym jest
para wodna jest rozwiązaniem nieracjonalnym. Ciągi technologiczne związane z
wytwarzaniem ciepła w postaci pary wodnej posiadają niższą sprawności od urządzeń
technologicznych wytwarzających ciepło w postaci wody grzewczej niskoparametrowej,
a ponadto generowane są dodatkowo straty ciepła związane z przetwarzaniem ciepła
z pary wodnej na wodę niskoparametrową. Generalnie systemy cieplne
wysokoparametrowe np. parowe cechują się niższą sprawnością wytwarzania energii oraz
większymi stratami, niż systemy cieplne niskotemperaturowe np. wodne.
W związku z tym, racjonalnym byłoby rozpatrzenie takich rozwiązań technicznotechnologicznych przebudowy istniejącego źródła ciepła, aby wyeliminować czynnik
grzewczy jako parę wodną, zastępując rozwiązaniami techniczno-technologicznymi
w oparciu o czynnik grzewczy w postaci wody grzewczej niskoparametrowej, zaś kuchnię
wyposażyć w urządzenia technologiczne zasilane energią elektryczną.
Istniejące urządzenia kotłowni, których stan techniczny jest dobry, użytkownik powinien
sprzedać.

5.3. Ocena techniczna stanu instalacji wewnętrznych C.O. i C.W.U.
Stan techniczny wewnętrznych instalacji C.O. i C.W.U. jest dość dobry, przy czym w
obiektach nowych instalacje wykonane są w oparciu o nowoczesne technologie z
zastosowaniem materiałów wysokiej jakości, natomiast w obiektach starych instalacje
wykonane są w oparciu o tradycyjne rozwiązania techniczne. W obiektach starych
instalacje wykonane są z rur stalowych czarnych, natomiast instalacje C.W.U. i cyrkulacji
z rur stalowych ocynkowanych. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono na poziomach
instalacji C.W.U. i cyrkulacji w obiektach starych miejscowe ogniska korozji oraz
nieliczne zabiegi techniczne mające na celu załatanie punktowych przecieków i
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nieszczelności instalacji. Instalacje w tych obiektach (budynek Chirurgii i Onkologii),
użytkownik powinien ująć w planach do wymiany.
Instalacje C.O. we wszystkich budynkach wyposażone są w zawory termostatyczne oraz
w budynkach wielokondygnacyjnych zainstalowana jest automatyka podpionowa stałego
ciśnienia. Izolacje termiczne poziomów grzewczych C.O. oraz poziomów instalacji
C.W.U. i cyrkulacji w dobrym stanie technicznym z nielicznymi tylko brakami,
koniecznymi do uzupełnienia. Armatura odcinająca w znacznej części wymieniona w
dobrym stanie technicznym. Pozostałą armaturę typu grzybkowego należy wymienić.

5.4. Ocena techniczna stanu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zainstalowana jest w znacznej części
budynków. Jest to instalacja związana z zabezpieczeniem odpowiednich warunków
sanitarnych, a w przypadku klimatyzacji dodatkowo zapewnienie odpowiedniego
mikroklimatu tj. temperatury, wilgotności oraz czystości – sterylności powietrza.
Instalacja klimatyzacji spełniająca w/w warunki zainstalowana jest w budynku Chirurgii
oraz CDiTNP w aptece.
Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykonane są na dobrym i bardzo dobrym poziomie
techniczno-technologicznym, z zastosowaniem urządzeń kompaktowych, zwartej
zabudowy, o niskim poziomie emisji hałasu. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
o wyższych wydajnościach powietrza wyposażone są w rekuperatory – układy odzysku
ciepła z powietrza wywiewanego. W instalacjach klimatyzacji dla okresów letnich
zastosowano do celów dogrzewania powietrza nawiewanego nagrzewnice elektryczne,
co jest bardzo racjonalne pod względem energetycznym. Instalacje grzewcze powietrza
nawiewanego wyposażone są w układy regulacyjne oraz zabezpieczenia zapobiegające
zamrożeniu nagrzewnic w przypadku awarii.

5.5. Ocena techniczna stanu instalacji wody lodowej oraz źródeł wytwarzania
Instalacje wody lodowej zasilają układy chłodnicze central klimatyzacyjnych oraz
lokalnych instalacji schładzania powietrza za pomocą klimakonwektorów.
Istnieją w obiektach również małe lokalne instalacje schładzania powietrza wyposażone
w urządzenia, gdzie czynnikiem chłodniczym są różnego rodzaju odmiany freonu.
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Są to układy gdzie na zewnątrz na elewacji budynku zainstalowany jest parownik,
natomiast w pomieszczeniu skraplacz – klimakonwektor.
Źródłem wytwarzania wody lodowej są sprężarkowe agregaty chłodnicze wytwarzające
czynnik chłodniczy w postaci wody lodowej o parametrach roboczych 7/12oC.
Źródła chłodu jakim są sprężarkowe agregaty chłodnicze, są urządzeniami powszechnie
stosowanymi, lecz są to urządzenia energetycznie niskiej sprawności ponieważ energia
cieplna ze skraplaczy usuwana jest do otoczenia. Istniejące agregaty chłodnicze ze
względu na okres eksploatacji są w zróżnicowanym stanie technicznym. Remontu lub
wymiany w najbliższym czasie wymagał będzie agregat chłodniczy dla instalacji
chłodniczej w budynku Chirurgii oraz Radioterapii.
Instalacje chłodnicze zasilające chłodnice central klimatyzacyjnych oraz
klimakonwektorów są w dobrym stanie technicznym. Przy chłodnicach zainstalowane są
układy regulacyjne oraz armatura kontrolno-pomiarowa oraz odcinająca. Instalacje
posiadają izolację zimnochronną.
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6.

Bilans mocy cieplnej

6.1. Bilans mocy cieplnej na cele C.O.
L.P.

Nazwa Obiektu

moc cieplna
[kW]

1.

Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego

21,581

2.

Budynek hotelowy z poradnią Radioterapii

31,540

3.

Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej

127,530

4.

Budynek Administracyjno-Gospodarczy

45,280

5.

Budynek Pracowni Diagnostycznej

10,500

6.

Budynek Radioterapii – nowa cześć

89,150

7.

Budynek Radioterapii – RTG + oddział łóżkowy

41,900

8.

Budynek Radioterapii – stara część

57,300

9.

Punkt przechowywania i wydawania zwłok

4,000

10.

Pracownia histopatologii

4,500

11.

Punkt przyjmowania i wydawania bielizny

3,800

12.

Budynek apteki przyszpitalnej z punktem odbioru sprzętu reh.

11,850

13.

Budynek kuchni i stołówki

35,825

14.

Budynek Onkologii Klinicznej

15.

Kotłownia z warsztatami

16.

Bunkier I - magazyn

17.

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

245,100
6,400
44,200
239,300
Σ = 1019,756
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6.2. Bilans mocy cieplnej na cele wentylacji i klimatyzacji
L.P.

Nazwa Obiektu

moc cieplna
kW

1.

Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego

10,30

2.

Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej

3.

Budynek Administracyjno-Gospodarczy

4.

Budynek Radioterapii – nowa cześć

5.

Budynek Radioterapii – RTG + oddział łóżkowy

32,91

6.

Budynek Radioterapii – stara cześć

49,21

7.

Punkt przechowywania i wydawania zwłok

1,40

8.

Pracownia histopatologii

6,00

9.

Budynek kuchni i stołówki

80,50

10.

Budynek Onkologii Klinicznej

70,00

11.

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

147,70
25,00
297,67

586,60
Σ = 1307,29

Współczynnik jednoczesności zapotrzebowania mocy grzewczej – 0,6
Qchł = 0,60 x 1307,29 = 784,38 kW
6.3. Bilans mocy cieplnej na cele C.W.U.
- maksymalna ilość łóżek w szpitalu - 200
- dobowe zużycie C.W.U. przez szpital
G dúr = n × q dúr = 200 × 150 = 30000 dm 3 d
- czas rozbioru C.W.U.

Ghúr =

Gdúr

τ

=

- 16 godzin

30000
≅ 1875 dm 3 h
16

- dobowe zużycie C.W.U. dla personelu i na inne cele

Gdúr = 0,5 × 30000 ≅ 15000 dm 3 d
Ghúr =

Gdúr

τ

=

15000
≅ 1250 dm 3 h
12
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- łączne zużycie C.W.U. wynosi:

Gdúr = 30000 + 15000 = 45000 dm 3 d
Ghúr = 1875 + 1250 = 3125 dm 3 h = 0,868 dm 3 s
Ghmax = K h × Ghúr = 2,5 × 3125 = 7812,5 dm 3 h = 2,170 dm 3 s
- zapotrzebowanie ciepła wynosi:

Qhúr = 1,2 × Ghúr × c p × ∆t = 1,2 × 0,868 × 4,19 × 50 = 218,22 kW
Qhmax = 1,2 × Ghmax × c p × ∆t = 1,2 × 2,170 × 4,19 × 50 = 545,54 kW
6.4. Zestawienie mocy cieplnych na poszczególne cele
l.p.

Przeznaczenie mocy cieplnej

1.
2.
3.
4.
5.

Zapotrzebowanie mocy na C.O.
Zapotrzebowanie mocy na C.W.U.
Zapotrzebowanie mocy na C.T.
Straty mocy na przesyle
Potrzeby własne kotłowni
Razem

Zapotrzebowanie mocy
cieplnej w stanie istniejącym
1019,756
218,220
784,380
53,000
150,000
2225,356

6.5. Bilans mocy chłodniczej na cele wentylacji i klimatyzacji
Przyjmuje się, że pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia wymagające
odprowadzenia ciepła bez względu na porę roku, wyposażone będą w autonomiczne źródła
wytwarzania chłodu tj. tomografy, akceleratory, pom. serwerowni.
W bilansie chłodu ujęte są następujące potrzeby chłodnicze w obiektach i odnoszą się do
instalacji chłodniczych zasilanych wodą lodową:
1. Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej – zasilanie chłodnic central
klimatyzacyjnych;
2. Budynek Radiologii – cześć nowa - zasilanie chłodnic central klimatyzacyjnych,
oraz klimakonwektorów;
3. Budynek Radiologii – cześć stara - zasilanie chłodnicy centrali klimatyzacyjnej;
4. Budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi – zasilanie
klimakonwektorów oraz chłodnicy centrali klimatyzacyjnej;
5. Budynek Onkologii Klinicznej – zasilanie chłodnic central klimatyzacyjnych.
6. Budynek kuchni i stołówki – zasilanie instalacji schładzania powietrza – instalacja
przewidziana do budowy
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L.P.

Nazwa Obiektu

Moc chłodnicza
kW

1.

Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej

90,00

2.

Budynek Radioterapii – nowa cześć

120,00

3.

Budynek Radioterapii – stara cześć

25,00

4.

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

5.

Budynek Onkologii Klinicznej

40,00

6.

Budynek kuchni i stołówki

40,00

100,00

Σ = 415,00

6.6. Bilans mocy elektrycznej
Obecnie zapotrzebowanie mocy elektrycznej (moc zamówiona) wynosi 360kW.
Po zakończeniu budowy Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi moc
zamówiona na potrzeby szpitala wyniesie około 430kW.
Zużycie energii elektrycznej w 2009r. na podstawie odczytów z układu pomiarowego
wyniosło 1281,876MWh.
Po oddaniu budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi do eksploatacji
zużycie energii elektrycznej wzrośnie o około 35% i wyniesie 1730,0MWh.
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7. Bilans rocznego zapotrzebowania energii na poszczególne cele
7.1. Roczne zapotrzebowanie ciepła na cele C.O.
L.P.

Nazwa obiektu

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Bud. Ośrodka Recepcyjno-Informat.
Bud. Hotelowy z Poradnią Radioterapii
Bud. Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Bud. Administracyjno-Gospodarczy
Bud. Pracowni Diagnostycznej
Bud. Radioterapii – cześć nowa
Bud. Radioterapii - RTG + Oddział łóżk.
Bud. Radioterapii – cześć stara
Bud. Przechow. i Wydawania Zwłok
Bud. Pracownia Histopatologii
Bud. Przyjmo. i Wydawania Bielizny
Bud. Apteki Przyszpitalnej
Bud. Kuchni i Stołówki
Bud. Onkologii Klinicznej
Bud. Kotłowni z Warsztatami
Bunkier I
Bunkier II
Bud. Centrum Diagnostyki i Terapii

Kubatura
ogrzewalna
m3
3
1865,00
11649,00
4784,00
1390,90
9494,00
3176,00
6792,00
154,00
212,00
154,00
631,00
3365,87
9459,00
1830,00
5667,30
6050,00
22500,00

Powierzchnia
ogrzewalna
m2
4
291,57
494,10
2824,80
1039,67
204,20
2037,00
722,00
1265,50
38,57
49,98
38,57
157,80
671,35
2115,50
407,04
902,22
925,74
8395,20

Moc
Zapotrzebowanie
cieplna
ciepła
kW
GJ
5
6
21,581
235,0
31,540
344,0
127,530
1470,0
45,280
477,0
10,500
114,0
89,150
1027,0
41,900
483,0
57,300
660,0
4,000
47,0
4,500
53,0
3,800
45,0
11,850
132,0
35,825
398,0
245,100
2825,0
6,400
50,0
44,200
351,0
239,300
2758,0

Σ = 11469,0

7.2. Roczne zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacji i klimatyzacji
Czas pracy instalacji wentylacji mechanicznej zależy od funkcji budynku.
Roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie powietrza zewnętrznego obliczono
w odniesieniu do ilości stopnio - godzin wentylacji

Qh = Gl × V × C p × ς × 10 −6 × f × b
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego
Gl = 28916hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 2920 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 70% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b = 0,5
Qh = 28916 × 2920 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,7 × 0,5 = 36 GJ rok
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- Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Gl = 95974 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 14005 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 50% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b = 0,5
Qh = 95974 × 14005 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,5 × 0,5 = 403 GJ rok

- Budynek Pracowni Diagnostycznej
Gl = 28919 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 558 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 70% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b = 0,55
Qh = 28919 × 558 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,7 × 0,55 = 7 GJ rok

- Budynek Radioterapii – cześć nowa
Gl = 95974 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 13010 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 50% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b =1
Qh = 95974 × 13010 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,5 × 1,0 = 750 GJ rok

- Budynek Radioterapii – cześć stara
Gl = 95974 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 4100 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 50% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b =1
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Qh = 95974 × 4100 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,5 × 1,0 = 236 GJ rok

- Budynek Radioterapii – RTG
Gl = 28919 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 2740 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 70% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b =1
Qh = 28919 × 2740 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,7 × 1,0 = 67 GJ rok

- Budynek Przechowywania i Wydawania Zwłok
Gl = 95974 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 350 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 50% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b =1
Qh = 95974 × 350 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,5 × 1,0 = 20 GJ rok

- Budynek Pracowni Histopatologii
Gl = 28919 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 500 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 70% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b =1
Qh = 28919 × 500 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,7 × 1,0 = 12 GJ rok

- Budynek Kuchni i Stołówki
Gl = 43351 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 8775 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 70% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
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b = 0,55
Qh = 43351 × 8775 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,7 × 0,45 = 144 GJ rok

- Budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
Gl = 95974 hK rok - ilość stopniogodzin wentylacji
V = 58010 m 3 h
C p = 1,0 kJ kgK

ς = 1,2 kg m 3
f = 50% - poprawka na rzeczywisty czas pracy instalacji
b = 0,45
Qh = 43351 × 8775 × 1,0 × 1,2 × 10 −6 × 0,5 × 0,45 = 1503 GJ rok

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla celów wentylacji mechanicznej wynosi
Qh = 36 + 403 + 7 + 750 + 236 + 67 + 20 + 12 + 144 + 1503 = 3178 GJ a

Q=

Qh
ηe × η p

η e − 0,92 − sprawność wykorzystania ciepła
η p − 0,93 − sprawność przesyłania ciepła
Q=

3178
= 3714 GJ rok
0,92 × 0,93

7.3. Roczne zapotrzebowanie ciepła na cele C.W.U.
- zużycie C.W.U. wynosi -

Gśr.d = 45000 dm3/d

- rzeczywiste zużycie C.W.U.

Gśr.d = 45000 x 0,8 = 36000 dm3/d

- roczne zapotrzebowanie ciepła wynosi:

Qs = Gdsr × c p × ∆t × 365 × 10 −6 = 36000 × 4,19 × 50 × 365 × 10 −6 ≅ 2753,0 GJ rok
Q=

Qs
2753,0
=
≅ 3990,0 GJ rok ≅ 1108290,0 kWh rok
η e × η p 0,92 × 0,75

η e = 0,92 - sprawność wykorzystania ciepła i regulacji w układach wymiennikowych
η p = 0,75 - sprawność przesyłania C.W.U. (cyrkulacja)

58

7.4. Zestawienie zapotrzebowania ciepła na poszczególne cele grzewcze
l.p.

Przeznaczenie mocy cieplnej

1.
2.
3.
4.
5.

Zapotrzebowanie ciepła na C.O.
Zapotrzebowanie ciepła na C.W.U.
Zapotrzebowanie ciepłą na C.T.
Straty ciepła na przesyle
Potrzeby własne kotłowni
Razem

Zapotrzebowanie energii
cieplnej w stanie istniejącym [GJ/rok]
11469,0
3990,0
3714,0
1340,0
1900,0
Σ = 22413,0

7.5. Roczne zapotrzebowanie chłodu na cele wentylacji i klimatyzacji
Czas pracy instalacji klimatyzacji zależy od funkcji budynku, temperatury zewnętrznej
oraz wymaganych temperatur w pomieszczeniach.
L.P.
1
2
3
4
5
6

8.

Nazwa obiektu
Budynek Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Budynek Radioterapii – nowa cześć
Budynek Radioterapii – stara cześć
Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
Budynek Onkologii Klinicznej
Budynek kuchni i stołówki
Razem

Moc chłodnicza
kW
90,00
120,00
25,00
100,00
40,00
40,00

Zapotrzebowanie
na energię chłodu
GJ/rok
566,00
808,00
155,00
582,00
232,00
207,00
Σ = 2550,00

Optymalizacja energetyczno-ekonomiczna przedsięwzięć termomodernizacyjnych

8.1. Warianty przedsięwzięć termomodernizacji
Obecny system energetyczny szpitala w zakresie potrzeb cieplnych oraz chłodniczych
oparty jest o konwencjonalne technologie wytwarzania energii, bazujące na paliwach
kopalnianych. Potrzeby cieplne szpitala zabezpieczane są z lokalnego źródła ciepła,
kotłowni opalanej gazem ziemnym oraz w stanach awaryjnych olejem opałowym,
natomiast potrzeby chłodnicze zabezpieczane są za pomocą lokalnych wytwornic czynnika
chłodniczego, gdzie do jego wytworzenia używana jest energia elektryczna z sieci
energetycznej.
Brak jest natomiast rozwiązań techniczno-technologicznych, które wykorzystywałby
energię odnawialną. Koszty eksploatacyjne systemu energetycznego bazującego na energii
odnawialnej są niższe, w stosunku do kosztów jakie występują w przypadku rozwiązań
konwencjonalnych, natomiast koszty inwestycyjne związane z realizacją rozwiązań
technicznych opartych o wykorzystanie energii odnawialnej są niestety wyższe.
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W warunkach szpitala, który stanowi obiekt energetycznie zcentralizowany, występują
warunki do stworzenia w ramach termomodernizacji, samodzielnego systemu skojarzenia
procesów wytwarzania ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej.
Przy obecnej strukturze i charakterze odbiorników ciepła grzewczego i chłodu,
możliwa jest przebudowa systemu energetycznego według kilku wariantów rozwiązań
techniczno-technologicznych. Rozwiązania te, wiązały się będą z koniecznością
przebudowy lub budowy określonej infrastruktury współpracującej z nowym źródłem
ciepła tj. sieci cieplnych, rozdzielni ciepła czy też wymiany elementów urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
W koncepcji przebudowy systemu cieplnego szpitala wyklucza się rozwiązania
techniczno-technologiczne gdzie czynnikiem grzewczym byłaby para wodna. Obecnie
jedynymi urządzeniami, grzewczo-technologicznymi zasilanymi parą wodną są kotły
warzelne w kuchni. Dla tak niewielkiej liczby i mocy odbiorników pary, racjonalnym
rozwiązaniem techniczno-technologicznym jest wymiana istniejących urządzeń, kotłów
warzelnych zasilanych parą na kotły warzelne zasilane energią elektryczną.

Źródło ciepła, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda niskoparametrowa jest znacznie
tańsze w eksploatacji w stosunku do źródła ciepła gdzie czynnikiem grzewczym jest para
wodna.
Każdy z zaproponowanych wariantów zawierał będzie określony pakiet usprawnień
obejmujących źródło energii, przesył oraz odbiór energii.
Na podstawie danych oraz przeprowadzonej analizy parametrów istniejącego systemu
energetycznego szpitala (bilansu energii cieplnej, chłodu, elektrycznej oraz zużycia gazu)
proponuje się analizę następujących wariantów rozwiązań techniczno-technologicznych.

Wariant I
Struktura systemu cieplnego szpitala według wariantu I pozostaje bez zmian, natomiast
proponowane rozwiązania w zakresie termomodernizacji odnoszą się do zmiany
technologii źródła ciepła z kotłowni parowej na kotłownię wodną, niskoparametrową.
Paliwem w eksploatacji kotłowni będą jak jest to obecnie gaz ziemny i olej opałowy.
Przebudowie poddana będzie również sieć cieplna C.O. i C.W.U. na odcinkach, gdzie
stan techniczny istniejącej sieci jest zły oraz wybudowana będzie nowa sieć przesyłowa
czynnika grzewczego na cele grzewcze went i klim. Pozostałe źródła energetyczne tj.
chłodu i energii elektrycznej pozostają bez zmian.
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Wariant II
Struktura systemu cieplnego szpitala według wariantu II ulegnie zmianie. Podstawowym

źródłem ciepła na potrzeby grzewcze będzie centralna kotłownia zlokalizowana w
obecnym miejscu, która dodatkowo wspomagana będzie energią odnawialną z układów
kolektorów słonecznych, które zlokalizowane będą na dachach dwóch budynków
szpitalnych tj. Budynku Radioterapii oraz Budynku Chirurgii Onkologicznej.
Paliwem w eksploatacji kotłowni będą jak to jest obecnie gaz ziemny i olej opałowy.
Przebudowie poddana będzie sieć cieplna C.O. i C.W.U. na odcinkach, gdzie
stan techniczny istniejącej sieci jest zły oraz wybudowana będzie nowa sieć przesyłowa
czynnika grzewczego na cele grzewcze went i klim. Od kolektorów słonecznych do
kotłowni wybudowana zostanie siec przesyłowa czynnika grzewczego. Pozostałe źródła
energetyczne tj. chłodu i energii elektrycznej pozostają bez zmian.

Wariant III
Rozwiązania techniczno-technologiczne w rozpatrywanym wariancie obejmowały będą
energetykę szpitalną w zakresie ciepła i energii elektrycznej. Byłby to system
energetyczny pracujący w układzie skojarzonym. Podstawowym źródłem energii
elektrycznej byłby układ kogeneracyjny, natomiast źródłem uzupełniającym potrzeby
elektryczne szpitala byłaby energia elektryczna z sieci energetycznej zewnętrznej.
Konieczna byłaby przebudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej.

Źródłem ciepła byłaby kotłownia gazowo-olejowa, która byłaby źródłem ciepła tzw.
szczytowym, uzupełniającym potrzeby cieplne, natomiast źródłem podstawowy ciepła
byłaby energia cieplna z układu kogeneracji.
Paliwem w eksploatacji kotłowni będą jak to jest obecnie gaz ziemny i olej opałowy.
Przebudowie poddana będzie sieć cieplna C.O. i C.W.U. na odcinkach, gdzie
stan techniczny istniejącej sieci jest zły oraz wybudowana będzie nowa sieć przesyłowa
czynnika grzewczego na cele grzewcze went i klim. Istniejący system źródła wytwarzania
chłodu pozostają bez zmian.

Wariant IV
Dla kompleksowego zracjonalizowania gospodarki energetycznej szpitala zarówno pod
względem zabezpieczenia potrzeb cieplnych jak i chłodniczych, proponuje się rozwiązanie
techniczno-technologiczne źródła ciepła i chłodu, pracującego w skojarzeniu, opartego
o kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły gazowo-olejowe, które mają
uzupełniać potrzeby cieplne szpitala w przypadku zwiększonego zapotrzebowania szpitala
np. w okresie grzewczym. Dolnym źródłem ciepła i chłodu będzie energia geotermiczna
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pozyskiwana z gruntu poprzez układ pionowych wymienników gruntowych,
zwymiarowanych na potrzeby chłodnicze instalacji klimatyzacji tj. pokrywających
potrzeby chłodu w instalacjach klimatyzacji.
Instalacje chłodu na potrzeby wentylacji i klimatyzacji zasilane będą czynnikiem
obiegowym dolnego źródła ciepła i chłodu. Energia elektryczna z zewnętrznej sieci
energetycznej. Przebudowie poddana będzie sieć cieplna C.O. i C.W.U. na odcinkach,
gdzie stan techniczny istniejącej sieci jest zły oraz wybudowana będzie nowa sieć
przesyłowa czynnika grzewczego na cele grzewcze went i klim.

UWAGA
Do analizy techniczno-ekonomicznej nie przyjmuje się wariantu przyłączenia szpitala do
m.s.c. ponieważ w tym rejonie Szczecina, gdzie zlokalizowany jest szpital brak jest
miejskiego systemu ciepłowniczego.

9.

Opis rozwiązań techniczno-technologicznych poszczególnych wariantów

9.1.

Opis rozwiązań według wariantu I

9.1.1. Źródło ciepła
Istniejąca kotłownia parowa przewidziana jest do przebudowy ze zmianą technologii
tj. z kotłowni parowej wysokoprężnej na kotłownię wodną niskoparametrową.
Lokalizacja kotłowni pozostaje bez zmian. Zakłada się demontaż wszystkich urządzeń
technologicznych istniejącej kotłowni tj. kotłów, kominów, stacji wymiennikowych: C.O.
i C.W.U. z zasobnikami, instalacji parowej ze stacją redukcyjną pary i stacją odgazowania
termicznego, instalacji skroplin ze zbiornikiem kondensatu i przepompownią.
Pozostawia się natomiast magazyn oleju opałowego ze zbiornikami i częściowo instalacją
paliwową, przyłącze gazu ziemnego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i częściowo
wewnętrzną instalację gazową zasilającą palniki. Konieczna jest również modernizacja
pomieszczeń, w których zlokalizowana jest obecnie technologia kotłowni i nadal
pomieszczenia te zostaną wykorzystane do zainstalowania nowej technologii kotłowni.
Bilans mocy cieplnej do nowego źródła ciepła przedstawia się następująco:
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Zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi:
l.p.

Przeznaczenie mocy cieplnej

1.
2.
3.
4.
5.

Zapotrzebowanie mocy na C.O.
Zapotrzebowanie mocy na C.W.U.
Zapotrzebowanie mocy na C.T.
Straty mocy na przesyle
Potrzeby własne kotłowni
Razem

Zapotrzebowanie mocy
Zapotrzebowanie mocy
cieplnej w stanie
cieplnej po
istniejącym [kW]
termomodernizacji [kW]
1019,756
1019,756
218,220
218,220
784,380
784,380
53,000
40,000
150,000
2225,356
2062,356

Bilans minimalnych mocy cieplnych dla szpitala –„rezerwowane źródło ciepła”
- bilans ciepła na cele c.o.
QC.O. = 0,8 x 1019,756 = 815,80 kW
- bilans ciepła na cele wentylacji i klimatyzacji
Qwent i klim = 0,25 x 1307,29 = 326,82 kW
- bilans ciepła na cele c.w.u.
QC.W.U. = 0,6 x 218,22 = 130,93 kW

QK = 1,05 x (815,80 + 326,82 + 130,93) = 1273,55 kW
Zużycie energii cieplnej wynosi:
l.p.

Przeznaczenie mocy cieplnej

1.
2.
3.
4.
5.

Zapotrzebowanie ciepła na C.O.
Zapotrzebowanie ciepła na C.W.U.
Zapotrzebowanie ciepłą na C.T.
Straty ciepła na przesyle
Potrzeby własne kotłowni
Razem

Zapotrzebowanie energii
Zapotrzebowanie energii
cieplnej w stanie
cieplnej po
istniejącym [GJ/a]
termomodernizacji [GJ/a]
11469,0
11469,0
3990,0
3990,0
3714,0
3714,0
1340,0
958,0
1900,0
22413,0
20131,0

Kotłownia pokrywała będzie potrzeby grzewcze na cele c.o., wentylacji i klimatyzacji,
oraz przygotowanie C.W.U..
Kotłownia wyposażona byłaby w trzy kotły wodne, niskotemperaturowe, zasilające
instalacje wewnętrzne grzewcze w sposób bezpośredni.
Minimalna moc cieplna każdego kotła około 690,0 kW.
Kotły wyposażone byłyby w palniki dwumedialne, gazowo - olejowe, z modulowaną
wydajnością mocy, przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.
Praca kotłów prowadzona byłaby w układzie kaskadowym tzn. załączanie kolejnych stopni
palników oraz kotłów zależałaby od obciążenia cieplnego źródła ciepła.

Źródło ciepła i instalacje wewnętrzne pracować będą w układzie zamkniętym
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z zabezpieczeniem według PN/B-02414, naczyniami przeponowymi oraz zaworami
bezpieczeństwa.
W celu podwyższenia sprawności cieplnej kotłów i wykorzystaniu energii zawartej
w spalinach, na czopuchu, każdego kotła należy przewidzieć montaż wymiennika ciepła
spaliny/woda odbierającego część energii cieplnej z odprowadzanych spalin.
Uzyskana energia na wymienniku przekazywana byłaby wodzie powrotnej z układów
grzewczych. Zastosowanie odzysku ciepła ze spalin podwyższa sprawność układu
grzewczego w granicach 5÷7%.
Każdy kocioł wyposażony byłby w niezbędną armaturę kontrolno-pomiarową oraz
zabezpieczającą, pozwalającą na bezobsługową eksploatację zgodnie z przepisami UDT.
Kotły pracować będą w systemie sterowania pogodowego z regulacją wstępną tj. w funkcji
temperatury zewnętrznej z ograniczeniem minimalnej temperatury zasilania do 70oC.
Ograniczenie temperatury zasilania podyktowane jest wymogami parametrów wody
grzewczej c.w.u..
W kotłowni należy przewidzieć następujące obiegi grzewcze:
-

obieg grzewczy na cele C.O. dla obiektów szpitala bez budynku CDiTNP i
administracyjnego;

-

obieg grzewczy na cele grzewcze dla budynku CDiTNP (C.O., wentylacja i C.W.U.),
Onkologii Klinicznej oraz budynku administracyjnego (C.O.)

-

obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji

-

obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U.

Zaprojektowanie w kotłowni takiego układu obiegów grzewczych spowodowane jest
istniejącym stanem struktury systemu cieplnego szpitala, którego zmiana w obecnych
warunkach byłaby nieuzasadniona.
Obecnie do budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi wybudowane jest
przyłącze cieplne, którym dostarczana jest woda grzewcza zabezpieczająca wszystkie
potrzeby obiektu tj. potrzeby grzewcze C.O., C.W.U. i wentylacji, klimatyzacji.
W budynku zainstalowany jest węzeł wymiennikowy C.W.U., pracujący na potrzeby tylko
tego budynku.
Z przyłącza do budynku CDiTNP przewidziane jest również zasilanie w ciepło na cele
C.O. budynku administracyjnego. Obecnie na sieci wykonane jest odgałęzienie do budynku
administracyjnego, od którego należy wybudować odcinek sieci cieplnej.
Każdy obieg grzewczy wyposażony będzie w pompę obiegową oraz układ regulacyjny,
pozwalający w sposób precyzyjny doregulować parametry czynnika grzewczego do
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wymogów danego obiegu grzewczego.
W związku z tym, że w kotłowni wydzielony będzie niezależny obieg grzewczy na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji, należy zatem rozbudować sieć przesyłową na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji z kotłowni do budynku Radioterapii, Onkologii
Klinicznej oraz kuchni i połączyć z istniejącymi instalacjami grzewczymi nagrzewnic
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Obiegi grzewcze na cele C.O. i wentylacji, klimatyzacji wyposażyć należy w pompy
obiegowe z płynną regulacją obrotów oraz układy regulacyjne, wyposażone w zawory
mieszające trójdrogowe.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymienniki przepływowe
woda – woda z magazynowaniem c.w.u. w zasobnikach ciepła. Winien być to węzeł
wymiennikowy, jednostopniowy, wyposażony co najmniej w dwa wymienniki ciepła,
o mocy każdego wymiennika około 220 kW.
Regulacja temperatury c.w.u. w systemie regulacji jakościowej, z priorytetem podgrzewu
wody, przy stałym natężeniu przepływu czynnika grzewczego.
Układ regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy oraz pompę obiegową.
wody grzewczej. Obieg c.w.u. w układzie rozdzielczym z zastosowaniem pompy
ładującej i cyrkulacyjnej.
Magazynowanie c.w.u. w dwóch pionowych zasobnikach o pojemności 3000 dm3 każdy.

Urządzenia i instalacje paliwowe
Istniejące źródła zasilania w paliwo tj. gaz ziemny oraz olej opałowy należy zaadaptować
do nowych warunków.
-

zasilanie gazem ziemnym

Istniejące przyłącze gazu ziemnego do budynku kotłowni wraz ze stacją redukcyjnopomiarową należy wykorzystać bez zmian. Konieczna jest natomiast przebudowa
wewnętrznej instalacji gazowej w hali kotłów ze względu na inne usytuowanie kotłów.
Palniki przy kotłach zasilane będą dwoma rodzajami paliwa.
Podstawowym paliwem w eksploatacji źródła ciepła będzie gaz ziemny GZ-50, natomiast
paliwem rezerwowym będzie olej opałowy.
Palniki zasilane będą gazem ziemnym niskiego ciśnienia – o ciśnieniu około 50 mbar,
przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.

- zasilanie olejem opałowym
Paliwem awaryjnym-rezerwowym w przypadku braku dostaw gazu ziemnego
będzie olej opałowy lekki EKOTERM.
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Istniejący magazyn oleju opałowego wraz z wyposażeniem tj. instalacją napełniania
zbiorniki, odpowietrzającą należy wykorzystać bez zmian. Konieczne jest jedynie
odnowienie pomieszczenia magazynu pod względem budowlanym.
Należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji zasilającej palniki. Instalację olejową
zasilającą palniki należy wykonać w układzie „pierścieniowym”, z zastosowaniem pomp
obiegowych. Podłączenie palników do instalacji zasilającej – układu pierścieniowego za
pomocą separatorów powietrza.

Odprowadzenie spalin
Istniejące kominy spalinowe należy zdemontować, pozostawiając do wykorzystania
konstrukcję stalową, wsporczą.
Od każdego kotła należy przewidzieć indywidualny system odprowadzenia spalin,
składający się z czopucha oraz komina. System odprowadzenia spalin wykonany w całości
z gotowych prefabrykowanych elementów dwuściennych z izolacją termiczną, które
składane będą w czasie montażu systemu odprowadzenia spalin na budowie.
Kominy ustawione będą wewnątrz kotłowni i wyprowadzone przez stropodach nad
dach budynku. Kominy należy mocować do istniejącej stalowej konstrukcji
wsporczej, przy czym prawdopodobnie konieczne będzie w określonym zakresie
przerobienie konstrukcji do nowych kominów. Wysokość kominów około 8 m.

Rozdzielnie ciepła z węzłami cieplnymi podgrzewu C.W.U. w budynkach szpitalnych
Koncepcja zakłada, iż z istniejącego przyłącza cieplnego do budynku CDiTNP, które
zabezpiecza wszystkie potrzeby grzewcze obiektu, zasilone będą w ciepło grzewcze
również budynki: Onkologii Klinicznej, administracyjny oraz budynek apteki
przyszpitalnej. To rozwiązanie podyktowane jest kilkoma względami technicznymi tj:
- istniejące przyłącze do budynku CDiTNP jest przewymiarowane, w związku z tym,
optymalnym rozwiązaniem jest dociążenie istniejącej instalacji zewnętrznej celem
ograniczenia strat przesyłowych ciepła oraz polepszenie parametrów eksploatacyjnych
instalacji;
- budowa kolejnych instalacji zewnętrznych, które zasilałyby w/w budynki byłaby bardzo
trudna ze względu na istniejące, liczne uzbrojenie podziemne terenu.

Technologia rozdzielni ciepła i węzła cieplnego C.W.U. w budynku Onkologii
Klinicznej
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., C.W.U. i grzewcze went.
i klimatyzacji. W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić trzy obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
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- obieg grzewczy na potrzeby went. i klimatyzacji;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji wyposażyć należy w pompę obiegową
z płynną regulacją obrotów.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
na instalacji za układem podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o dwa wymienniki pojemnościowe,
o pojemności każdego około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewaczy pojemnościowych
wody.

Technologia rozdzielni ciepła i węzła cieplnego C.W.U. w budynku administracyjnym
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., i C.W.U.
W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić dwa obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
w podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymiennik pojemnościowy,
o pojemności około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewacza pojemnościowego.

Monitoring i wizualizacja
Idea monitoringu opiera się na pełnym skomunikowaniu sterowników ze stacją
operatorską skonfigurowaną na bazie komputera klasy PC. System umożliwia pełny
zakres monitorowania urządzeń funkcjonujących w zakresie obsługiwanym przez
sterowniki z wbudowaną funkcją komunikacji (bez ograniczenia ilości punktów),
jest swobodnie konfigurowalny z możliwością pełnego dostosowania do wymagań
użytkownika i zapewnia możliwość dalszej rozbudowy.
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System wizualizacji ma pozwolić dzięki możliwości komunikacji między wszystkimi
przewidzianymi sterownikami na pełne monitorowanie układu ciepłowniczego i
wentylacji, wpływanie z poziomu stanowiska operatorskiego (komputer klasy PC)
na korekty istotnych parametrów pracy układów, rejestrowanie awarii i powiadamianie o
nich serwisu lub operatora w dowolnie wybrany sposób (np. wydruk na monitor, drukarkę,
informację na pager, SMS na tel. komórkowy).

9.1.2. Zewnętrzne instalacje cieplne – przyłącza cieplne do budynków
Ze względu na zły stan techniczny zewnętrznych instalacji cieplnych oraz niski standard
technologii wykonania (instalacje zewnętrzne w technologii tradycyjnej tj. w kanałach
cieplnych), oraz zmienionej struktury instalacji zewnętrznej rozprowadzenia ciepła, należy
zewnętrzne instalacje cieplne tj. C.O., C.W.U. z cyrkulacją oraz grzewczą na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji przebudować. Nie wymaga przebudowy zewnętrzna instalacja
grzewcza zasilająca budynek CDiTNP, oraz instalacja zasilająca budynki parterowe:
magazyn bielizny, histopatologii i przechowywania i wydawania zwłok, gdyż jest to nowa
instalacja wykonana w technologii rur preizolowanych.
Nowa sieć cieplna w większości przebiegać będzie równolegle do istniejących tras sieci
cieplnych. Całą sieć cieplną należy zaprojektować w układzie zespolonym, gdzie
wszystkie przewody sieci układane będą w jednym wspólnym wykopie.

Instalacja zewnętrzna C.O.
Instalację zewnętrzną C.O. należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła w
poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne instalacje
w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych instalacji
C.O. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
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- Bunkier I - magazyn
3. przyłącze cieplne zasilające budynki – istniejące do rozbudowy:
- Budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi;
- Budynek Administracyjny;
- Budynek Onkologii Klinicznej
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze cieplne zasilające budynki - istniejące:
- Budynek Histopatologii
- Budynek Przechowywania i Wydawania Zwłok
- Budynek Przyjmowania i Wydawania Bielizny
5. przyłącze cieplne zasilające budynek - istniejące:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.O.
1. Przyłącze C.O. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
przyłącze cieplne do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego, oraz włączyć
zasilanie instalacji C.O. w budynku Radioterapii część łóżkowa i RTG.
Rozdzielnię ciepła w budynku Radioterapii – stara cześć, należy przebudować
oddzielając obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze C.O. - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku bunkra I, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku Chirurgii, oraz włączyć istniejące przyłącze cieplne
do budynku Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze cieplne – istniejące zabezpieczające wszystkie potrzeby cieplne budynków
tj. C.O., C.W.U. i went. klimat. - Nr 3
Wykorzystuje się istniejące przyłącze do budynku CDiTNP, od którego należy wykonać
przyłącze do budynku administracyjnego (obecnie wykonane są odgałęzienia do
budynku), odgałęzienie i przyłącze do budynku Onkologii Klinicznej oraz odgałęzienie
i przyłącze do budynku apteki przyszpitalnej.
W budynku Onkologii Klinicznej należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O., C.W.U.
i went. klimat. oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
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W budynku administracyjnym należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O. i C.W.U.
oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
4. Przyłącze C.O. - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze do budynków, które jest w dobrym stanie
technicznym wykonane w technologii rur preizolowanych.
5. Przyłącze C.O. - Nr 5
Pozostawia się istniejące przyłącze cieplne, poprowadzone wewnątrz budynków,
(kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie. Z przyłącza tego należy
odłączyć zasilanie instalacji grzewczej wentyl.
Sieć cieplna C.O. przesyłała będzie wodę grzewczą niskoparametrową o parametrach
obliczeniowych 90/70oC.
Instalacje C.O. z kotłowni do rozdzielni ciepła biegnące na zewnątrz, zaprojektować
w technologii rur i kształtek preizolowanych, natomiast odcinki przyłączy cieplnych
biegnące wewnątrz budynków należy wykonać w technologii tradycyjnej.
Instalację zewnętrzną C.O. wykonaną w technologii rur preizolowanych należy wykonać
z systemem wykrywania nieszczelności rurociągów.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
Instalację zewnętrzną C.W.U. i cyrkulacji należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła,
w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne
instalacje w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych
instalacji C.W.U. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza C.W.U. i cyrkulacji:
1. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką

70
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.W.U. i cyrkulacji
1. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego,
oraz włączyć instalację C.W.U. i cyrkulacji w budynku Radioterapii część łóżkowa
i RTG.
2. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii, oraz zasilić istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku
Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 3
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej C.W.U. i cyrkulacji, który
włączony byłby do wewnętrznej instalacji C.W.U. i cyrkulacji w kuchni i
poprowadzony do budynku apteki przyszpitalnej.
4. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji, poprowadzone wewnątrz
budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Sieć cieplna C.W.U. i cyrkulacji przesyłała będzie wodę użytkową o parametrach 55oC,
którą należy wykonać w technologii jak wyżej opisaną sieć cieplną C.O..

Instalacja zewnętrzna na potrzeby grzewcze wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
Instalację zewnętrzną na potrzeby grzewcze wentylacji i klimatyzacji należy wykonać z
kotłowni do rozdzielni ciepła, w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne
zasilały będą wewnętrzne instalacje grzewcze nagrzewnic wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do
wewnętrznych instalacji grzewczych w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
2. przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynek:
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
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3. przyłącze cieplne zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych na potrzeby
grzewcze went. i klimat.
1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, oraz wykonać przebudowę rozdzielni ciepła oddzielając
obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. – Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii.
3. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. – Nr 3
Należy wykonać przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze inst. went., poprowadzone
wewnątrz budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Z nowego przyłącza cieplnego należy zasilić istniejącą instalację grzewczą nagrzewnic
went., którą należy wcześniej odłączyć od instalacji C.O..

9.2.

Opis rozwiązań według wariantu II

9.2.1. Źródło ciepła
Istniejąca kotłownia parowa przewidziana jest do przebudowy ze zmianą technologii
tj. z kotłowni parowej wysokoprężnej na kotłownię wodną niskoparametrową.
Wspomagającym źródłem energii cieplnej będzie energia odnawialna pozyskiwana
poprzez system kolektorów słonecznych zainstalowanych na dachach budynków
Radioterapii oraz dachu budynku Chirurgii. Kolektory słoneczne jako źródło ciepła
włączone będą w układ technologii kotłowni jako nadrzędne źródło ciepła w stosunku do
kotłów gazowo-olejowych.
Lokalizacja kotłowni pozostaje bez zmian. Zakłada się demontaż wszystkich urządzeń
technologicznych istniejącej kotłowni tj. kotłów, kominów, stacji wymiennikowych: C.O.
i C.W.U. z zasobnikami, instalacji parowej ze stacją redukcyjną pary i stacją odgazowania
termicznego, instalacji skroplin ze zbiornikiem kondensatu i przepompownią.
Pozostawia się natomiast magazyn oleju opałowego ze zbiornikami i częściowo instalacją
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paliwową, przyłącze gazu ziemnego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i częściowo
wewnętrzną instalację gazową zasilającą palniki. Konieczna jest również modernizacja
pomieszczeń, w których zlokalizowana jest obecnie technologia kotłowni i nadal
pomieszczenia te zostaną wykorzystane do zainstalowania nowej technologii kotłowni.
Bilans mocy cieplnej oraz zużycia energii cieplnej dla nowego źródła ciepła jest taki sam
jak dla wariantu I i przedstawia się następująco:
- zapotrzebowanie mocy cieplnej

- 2062,356kW

- zapotrzebowanie mocy cieplnej – rezerwowane źródło ciepła

- 1273,550kW

- zużycie energii cieplnej

- 20131,0GJ/a

Kotłownia pokrywała będzie potrzeby grzewcze na cele c.o., wentylacji i klimatyzacji,
oraz przygotowanie C.W.U..
Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych szpitala w okresie letnim w dni słoneczne
przez kolektory słoneczne, wymagana powierzchnia grzewcza kolektorów - absorberów
powinna wynosić około 600m2. Łączna moc cieplna kolektorów około 455kW.
Należy zastosować kolektory płaskie.
Układ grzewczy kolektorów słonecznych stanowi niezależny obieg hydrauliczny,
a przekazywanie energii cieplnej uzyskanej na kolektorach odbywa się poprzez układ
wymiennikowy. W obiegu pierwotnym pomiędzy kolektorami słonecznymi, a
wymiennikiem ciepła krąży w obiegu zamkniętym wodny roztwór glikolu.
Obieg czynnika grzewczego wymuszony pompą obiegową z płynną regulacją wydajności.
Zabezpieczenie układu grzewczego przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego po
stronie pierwotnej tj. kolektorów słonecznych naczyniem wzbiorczym, przeponowym oraz
membranowym zaworem bezpieczeństwa.
Energia cieplna w obiegu wtórnym za wymiennikiem ciepła przekazywana jest do układu
grzewczego, z którego zasilane są wszystkie instalacje grzewcze szpitala.
Instalacja obiegu wtórnego włączona bezpośrednio do zbiornika buforowego ciepła,
co pozwala na nieograniczone wykorzystanie energii uzyskanej na kolektorach
słonecznych. Obieg wody grzewczej wymuszony pompą obiegową z płynną regulacją
wydajności.
Sterowanie układem grzewczym kolektorów słonecznych prowadzone w funkcji
pomiaru natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury czynnika grzewczego
w obiegu wtórnym.
W obiegu tym krąży woda o parametrach maksymalnych, obliczeniowych 70/90oC.
W układzie wymiany ciepła wymiennik płytowy, o mocy cieplnej około 460 kW.
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Kolektory słoneczne, które zlokalizowane będą na dachach budynków szpitalnych,
ustawione na konstrukcji wsporczej wykonanej z kształtowników stalowych.
W układzie sterowania pracą źródła ciepła, kolektory słoneczne oraz kotły gazowoolejowe pracują w układzie kaskadowym przy czym priorytetowym źródłem ciepła,
są kolektory słoneczne, natomiast kotły gazowo-olejowe są wtórnym źródłem
uzupełniającym potrzeby cieplne. W okresach niekorzystnej pogody – dni pochmurnych
kotły gazowo-olejowe w pełni zabezpieczają potrzeby cieplne szpitala.
W związku z tym, kotłownia wyposażona byłaby w trzy kotły wodne,
niskotemperaturowe, o minimalnej moc cieplnej każdego kotła około 690,0 kW.
Kotły wyposażone byłby w palniki dwumedialne, gazowo-olejowe, o odpowiedniej mocy
cieplnej, z regulacją modulowaną, przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.
Dla obniżenia poziomu hałasu pochodzącego od pracy palników należy zastosować
obudowy tłumiące tzw. najazdowe.
W celu podwyższenia sprawności cieplej kotłów i wykorzystaniu energii zawartej
w spalinach na czopuchu każdego kotła przewidzieć montaż wymiennika ciepła
spaliny/woda odbierającego część energii cieplnej z odprowadzanych spalin.
Uzyskana energia na wymienniku przekazywana byłaby wodzie powrotnej z układów
grzewczych. Zastosowanie odzysku ciepła ze spalin podwyższa sprawność układu
grzewczego w granicach 5÷7%.
Kotły pracowałyby w systemie zamkniętym z zabezpieczeniem według PN-B-02414.
Każdy kocioł należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego
membranowym zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym, przeponowym.
Maksymalne ciśnienie robocze dla całego systemu grzewczego 0,4 MPa.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej i kotłów przed wzrostem temperatury powyżej 90oC,
w układzie automatyki kotła i palnika.
Każdy kocioł również posiadał będzie zabezpieczenie minimalnego poziomu wody
w układzie grzewczym za pomocą czujnika minimalnego poziomu wody, który
zainstalowany jest na kotle i włączony w układ automatyki kotła.
Przy spadku poziomu wody w układzie grzewczym poniżej dopuszczalnego następuje
wyłączenie pracy kotła.
Kotły wyposażone są w regulatory posiadające podstawowe funkcje
regulacyjno-zabezpieczające.
Każdy kocioł wyposażony w szafę sterowniczą, która steruje pracą palnika i jest
włączona w nadrzędny układ sterowniczy całego systemu grzewczego.
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Pracę kolektorów słonecznych oraz kotłów przewidziano w układzie kaskadowym tzn.
załączanie poszczególnych urządzeń grzewczych realizowane będzie w funkcji obciążenia
cieplnego, przy czym zmiana obciążenia cieplnego kotła - wydajności, prowadzona
będzie w sposób płynny.
Obiegi hydrauliczne kolektorów słonecznych i kotłów grzewczych, pracowały będą
w układzie Tichelmanna dla zachowania warunku symetrii oporów hydraulicznych
oraz z zastosowaniem pomp wspomagających tzw. kolektorowych, których zadaniem
jest pokonanie oporów hydraulicznych i doprowadzenie wody grzewczej do kolektora
obiegów grzewczych.
Dodatkową funkcją pomp kotłowych jest stabilizacja temperatury powrotu
poprzez podmieszanie wody powrotnej do kotłów z wodą zasilającą w celu utrzymania
minimalnej wymaganej temperatury. Zapobiega to możliwości wystąpienia kondensacji
pary wodnej zawartej w spalinach wewnątrz kotła.
Kotły pracować będą w systemie sterowania pogodowego z regulacją wstępną tj. w funkcji
temperatury zewnętrznej z ograniczeniem minimalnej temperatury zasilania do 70oC.
Ograniczenie temperatury zasilania podyktowane jest wymogami parametrów wody
grzewczej c.w.u..
W kotłowni należy przewidzieć następujące obiegi grzewcze:
-

obieg grzewczy na cele C.O. dla obiektów szpitala bez budynku CDiTNP i
administracyjnego;

-

obieg grzewczy na cele grzewcze dla budynku CDiTNP (C.O., wentylacja i C.W.U.),
Onkologii Klinicznej oraz budynku administracyjnego (C.O.)

-

obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji

-

obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U.

Zaprojektowanie w kotłowni takiego układu obiegów grzewczych spowodowane jest
istniejącym stanem struktury systemu cieplnego szpitala, którego zmiana w obecnych
warunkach byłaby nieuzasadniona.
Obecnie do budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi wybudowane jest
przyłącze cieplne, którym dostarczana jest woda grzewcza zabezpieczająca wszystkie
potrzeby obiektu tj. potrzeby grzewcze C.O., C.W.U. i wentylacji, klimatyzacji.
W budynku zainstalowany jest węzeł wymiennikowy C.W.U., pracujący na potrzeby tylko
tego budynku.
Z przyłącza do budynku CDiTNP przewidziane jest również zasilanie w ciepło na cele
C.O. budynku administracyjnego. Obecnie na sieci wykonane jest odgałęzienie do
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budynku administracyjnego, od którego należy wybudować odcinek sieci cieplnej.
Każdy obieg grzewczy wyposażony będzie w pompę obiegową oraz układ regulacyjny,
pozwalający w sposób precyzyjny doregulować parametry czynnika grzewczego do
wymogów danego obiegu grzewczego.
W związku z tym, że w kotłowni wydzielony będzie niezależny obieg grzewczy na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji, należy zatem rozbudować sieć przesyłową na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji z kotłowni do budynku Radioterapii, Onkologii
Klinicznej oraz kuchni i połączyć z istniejącymi instalacjami grzewczymi nagrzewnic
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Obiegi grzewcze na cele C.O. i wentylacji, klimatyzacji wyposażyć należy w pompy
obiegowe z płynną regulacją obrotów oraz układy regulacyjne, wyposażone w zawory
mieszające trójdrogowe.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymienniki przepływowe
woda – woda z magazynowaniem c.w.u. w zasobnikach ciepła. Winien być to węzeł
wymiennikowy, jednostopniowy, wyposażony co najmniej w dwa wymienniki ciepła,
o mocy każdego wymiennika około 220 kW.
Regulacja temperatury c.w.u. w systemie regulacji jakościowej, z priorytetem podgrzewu
wody, przy stałym natężeniu przepływu czynnika grzewczego.
Układ regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy oraz pompę obiegową.
wody grzewczej. Obieg c.w.u. w układzie rozdzielczym z zastosowaniem pompy
ładującej i cyrkulacyjnej.
Magazynowanie c.w.u. w dwóch pionowych zasobnikach o pojemności 3000 dm3 każdy.

Urządzenia i instalacje paliwowe
Istniejące źródła zasilania w paliwo tj. gaz ziemny oraz olej opałowy należy zaadaptować
do nowych warunków.

- zasilanie gazem ziemnym
Istniejące przyłącze gazu ziemnego do budynku kotłowni wraz ze stacją redukcyjnopomiarową należy wykorzystać bez zmian. Konieczna jest natomiast przebudowa
wewnętrznej instalacji gazowej w hali kotłów ze względu na inne usytuowanie kotłów.
Palniki przy kotłach zasilane będą dwoma rodzajami paliwa.
Podstawowym paliwem w eksploatacji źródła ciepła będzie gaz ziemny GZ-50, natomiast
paliwem rezerwowym będzie olej opałowy.
Palniki zasilane będą gazem ziemnym niskiego ciśnienia – o ciśnieniu około 50 mbar,
przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.
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- zasilanie olejem opałowym
Paliwem awaryjnym-rezerwowym w przypadku braku dostaw gazu ziemnego
będzie olej opałowy lekki EKOTERM.
Istniejący magazyn oleju opałowego wraz z wyposażeniem tj. instalacją napełniania
zbiorniki, odpowietrzającą należy wykorzystać bez zmian. Konieczne jest jedynie
odnowienie pomieszczenia magazynu pod względem budowlanym.
Należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji zasilającej palniki. Instalację olejową
zasilającą palniki należy wykonać w układzie „pierścieniowym”, z zastosowaniem pomp
obiegowych. Podłączenie palników do instalacji zasilającej – układu pierścieniowego za
pomocą separatorów powietrza.

Odprowadzenie spalin
Istniejące kominy spalinowe należy zdemontować, pozostawiając do wykorzystania
konstrukcję stalową, wsporczą.
Od każdego kotła należy przewidzieć indywidualny system odprowadzenia spalin,
składający się z czopucha oraz komina. System odprowadzenia spalin wykonany w całości
z gotowych prefabrykowanych elementów dwuściennych z izolacją termiczną, które
składane będą w czasie montażu systemu odprowadzenia spalin na budowie.
Kominy ustawione będą wewnątrz kotłowni i wyprowadzone przez stropodach nad
dach budynku. Kominy należy mocować do istniejącej stalowej konstrukcji
wsporczej, przy czym prawdopodobnie konieczne będzie w określonym zakresie
przerobienie konstrukcji do nowych kominów. Wysokość kominów około 8 m.

Rozdzielnie ciepła z węzłami cieplnymi podgrzewu C.W.U. w budynkach szpitalnych
Koncepcja zakłada, iż z istniejącego przyłącza cieplnego do budynku CDiTNP, które
zabezpiecza wszystkie potrzeby grzewcze obiektu, zasilone będą w ciepło grzewcze
również budynki: Onkologii Klinicznej, administracyjny oraz budynek apteki
przyszpitalnej. To rozwiązanie podyktowane jest kilkoma względami technicznymi tj:
- istniejące przyłącze do budynku CDiTNP jest przewymiarowane, w związku z tym,
optymalnym rozwiązaniem jest dociążenie istniejącej instalacji zewnętrznej celem
ograniczenia strat przesyłowych ciepła oraz polepszenie parametrów eksploatacyjnych
instalacji;
- budowa kolejnych instalacji zewnętrznych, które zasilałyby w/w budynki byłaby bardzo
trudna ze względu na istniejące, liczne uzbrojenie podziemne terenu.

Technologia rozdzielni ciepła i węzła cieplnego C.W.U. w budynku Onkologii
Klinicznej
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W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., C.W.U. i grzewcze went.
i klimatyzacji. W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić trzy obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy na potrzeby went. i klimatyzacji;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji wyposażyć należy w pompę obiegową
z płynną regulacją obrotów.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
na instalacji za układem podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o dwa wymienniki pojemnościowe,
o pojemności każdego około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewaczy pojemnościowych.

Technologia rozdzielni ciepła i węzła cieplnego C.W.U. w budynku administracyjnym
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., i C.W.U.
W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić dwa obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
w podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymiennik pojemnościowy,
o pojemności około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewacza pojemnościowego.

Monitoring i wizualizacja
Idea monitoringu opiera się na pełnym skomunikowaniu sterowników ze stacją
operatorską skonfigurowaną na bazie komputera klasy PC. System umożliwia pełny
zakres monitorowania urządzeń funkcjonujących w zakresie obsługiwanym przez
sterowniki z wbudowaną funkcją komunikacji (bez ograniczenia ilości punktów),
jest swobodnie konfigurowalny z możliwością pełnego dostosowania do wymagań
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użytkownika i zapewnia możliwość dalszej rozbudowy.
System wizualizacji ma pozwolić dzięki możliwości komunikacji między wszystkimi
przewidzianymi sterownikami na pełne monitorowanie układu ciepłowniczego i
wentylacji, wpływanie z poziomu stanowiska operatorskiego (komputer klasy PC)
na korekty istotnych parametrów pracy układów, rejestrowanie awarii i powiadamianie o
nich serwisu lub operatora w dowolnie wybrany sposób (np. wydruk na monitor, drukarkę,
informację na pager, SMS na tel. komórkowy).

9.2.2. Zewnętrzna instalacja czynnika obiegowego, grzewczego kolektorów słonecznych
Instalacje zewnętrzną czynnika grzewczego należy wykonać pomiędzy kolektorami
słonecznymi ustawionymi na dachach budynków Radioterapii i Chirurgii do wymiennika
ciepła w budynku kotłowni.
Instalacja przesyłała będzie czynnik w postaci 30% wodnego roztworu glikolu, o
parametrach zmiennych w zależności od pory roku i parametrów powietrza zewnętrznego
i intensywności promieniowania słonecznego.
Instalację zewnętrzną czynnika obiegowego należy wykonać w technologii rur i kształtek
preizolowanych np. produkcji ZPU Międzyrzecz. Odcinki instalacji prowadzonej
w kotłowni oraz napowietrznie w rejonie kolektorów słonecznych należy wykonać
w technologii tradycyjnej tj. z rur stalowych a następnie izolowane termicznie.
Instalację zewnętrzną wykonaną w technologii rur preizolowanych należy wykonać
z systemem wykrywania nieszczelności rurociągów.

9.2.3. Zewnętrzne instalacje cieplne – przyłącza cieplne do budynków
Ze względu na zły stan techniczny zewnętrznych instalacji cieplnych, niski standard
technologii wykonania (instalacje zewnętrzne w technologii tradycyjnej tj. w kanałach
cieplnych), oraz zmienionej struktury instalacji zewnętrznej rozprowadzenia ciepła, należy
zewnętrzne instalacje cieplne tj. C.O., C.W.U. z cyrkulacją oraz grzewczą na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji przebudować. Nie wymaga przebudowy zewnętrzna instalacja
grzewcza zasilająca budynek CDiTNP, oraz instalacja zasilająca budynki parterowe:
magazyn bielizny, histopatologii i przechowywania i wydawania zwłok, gdyż jest to nowa
instalacja wykonana w technologii rur preizolowanych.
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Nowa sieć cieplna w większości przebiegać będzie równolegle do istniejących tras sieci
cieplnych. Całą sieć cieplną należy zaprojektować w układzie zespolonym, gdzie
wszystkie przewody sieci układane będą w jednym wspólnym wykopie.

Instalacja zewnętrzna C.O.
Instalację zewnętrzną C.O. należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła w
poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne instalacje
w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych instalacji
C.O. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
- Bunkier I - magazyn
3. przyłącze cieplne zasilające budynki - istniejąc:
- Budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi;
- Budynek Administracyjny;
- Budynek Onkologii Klinicznej
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze cieplne zasilające budynki – istniejące do rozbudowy:
- Budynek Histopatologii
- Budynek Przechowywania i Wydawania Zwłok
- Budynek Przyjmowania i Wydawania Bielizny
5. przyłącze cieplne zasilające budynek - istniejące:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.O.
1. Przyłącze C.O. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
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przyłącze cieplne do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego, oraz włączyć
zasilanie instalacji C.O. w budynku Radioterapii część łóżkowa i RTG.
Rozdzielnię ciepła w budynku Radioterapii – stara cześć, należy przebudować
oddzielając obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze C.O. - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku bunkra I, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku Chirurgii, oraz włączyć istniejące przyłącze cieplne
do budynku Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze cieplne – istniejące zabezpieczające wszystkie potrzeby cieplne budynków
tj. C.O., C.W.U. i went. klimat. - Nr 3
Wykorzystuje się istniejące przyłącze do budynku CDiTNP, od którego należy wykonać
przyłącze do budynku administracyjnego (obecnie wykonane są odgałęzienia do
budynku), odgałęzienie i przyłącze do budynku Onkologii Klinicznej oraz odgałęzienie
i przyłącze do budynku apteki przyszpitalnej.
W budynku Onkologii Klinicznej należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O., C.W.U.
i went. klimat. oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
W budynku administracyjnym należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O. i C.W.U.
oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
4. Przyłącze C.O. - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze do budynków, które jest w dobrym stanie
technicznym wykonane w technologii rur preizolowanych.
5. Przyłącze C.O. - Nr 5
Pozostawia się istniejące przyłącze cieplne, poprowadzone wewnątrz budynków,
(kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie. Z przyłącza tego należy
odłączyć zasilanie instalacji grzewczej wentyl.
Sieć cieplna C.O. przesyłała będzie wodę grzewczą niskoparametrową o parametrach
obliczeniowych 90/70oC.
Instalacje C.O. z kotłowni do rozdzielni ciepła biegnące na zewnątrz, zaprojektować
w technologii rur i kształtek preizolowanych, natomiast odcinki przyłączy cieplnych
biegnące wewnątrz budynków należy wykonać w technologii tradycyjnej.
Instalację zewnętrzną C.O. wykonaną w technologii rur preizolowanych należy wykonać
z systemem wykrywania nieszczelności rurociągów.
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Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
Instalację zewnętrzną C.W.U. i cyrkulacji należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła,
w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne
instalacje w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych
instalacji C.W.U. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza C.W.U. i cyrkulacji:
1. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.W.U. i cyrkulacji
1. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego,
oraz włączyć instalację C.W.U. i cyrkulacji w budynku Radioterapii część łóżkowa
i RTG.
2. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii, oraz zasilić istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku
Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 3
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej C.W.U. i cyrkulacji, który
włączony byłby do wewnętrznej instalacji C.W.U. i cyrkulacji w kuchni i
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poprowadzony do budynku apteki przyszpitalnej.
4. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji, poprowadzone wewnątrz
budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Sieć cieplna C.W.U. i cyrkulacji przesyłała będzie wodę użytkową o parametrach 55oC,
którą należy wykonać w technologii jak wyżej opisaną sieć cieplną C.O..

Instalacja zewnętrzna na potrzeby grzewcze wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
Instalację zewnętrzną na potrzeby grzewcze wentylacji i klimatyzacji należy wykonać z
kotłowni do rozdzielni ciepła, w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne
zasilały będą wewnętrzne instalacje grzewcze nagrzewnic wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do
wewnętrznych instalacji grzewczych w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
2. przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynek:
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze cieplne zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych na potrzeby
grzewcze went. i klimat.
1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, oraz wykonać przebudowę rozdzielni ciepła oddzielając
obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. – Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii.
3. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. – Nr 3
Należy wykonać przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze inst. went., poprowadzone
wewnątrz budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Z nowego przyłącza cieplnego należy zasilić istniejącą instalację grzewczą nagrzewnic
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went., którą należy wcześniej odłączyć od instalacji C.O..

9.3.

Opis rozwiązań według wariantu III

9.3.1. Źródło ciepła
Według wariantu III energia cieplna oraz energia elektryczna wytwarzana byłaby w
układzie skojarzonym – kogeneracyjnym, jako źródło podstawowe, natomiast szczytowe
potrzeby cieplne pokrywane byłyby z przebudowanej kotłowni gazowo-olejowej, a
energia elektryczna uzupełniana byłaby dostawą z sieci energetycznej zewnętrznej.
Energia chłodu w ilości pełnych potrzeb produkowana byłaby przez istniejące lokalne

źródła tj. sprężarkowe agregaty wody lodowej.
Założenia do doboru bloku energociepłowniczego - kogeneracyjnego:
1. Praca bloku energociepłowniczego powiązana będzie technologiczne z zewnętrzną
siecią energetyczną;
2. Paliwem podstawowym do spalania w bloku energociepłowniczym oraz kotłach
grzewczych będzie gaz ziemny, natomiast w przypadku przerw w dostawie gazu
ziemnego paliwem zastępczym dla kotłów będzie olej opałowy.
W okresie wyłączeń bloku grzewczo-energetycznego dla wykonania czynności
serwisowych, uruchamiany będzie istniejący agregat prądotwórczy napędzany
olejem napędowym;
3. Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana będzie w całości na własne cele
szpitala, a niedobór energii elektrycznej pokrywany będzie z zewnętrznej sieci
energetycznej;
4. Energia cieplna uzyskana z bloku energociepłowniczego będzie priorytetowym

źródłem ciepła, natomiast kotły grzewcze, gazowo-olejowe będą źródłem
uzupełniającym potrzeby cieplne szpitala.
Istniejąca kotłownia parowa przewidziana jest do przebudowy ze zmianą technologii
tj. z kotłowni parowej wysokoprężnej na kotłownię wodną niskoparametrową.
Lokalizacja kotłowni wraz z blokiem energociepłowniczym pozostaje bez zmian
tj. w istniejących pomieszczeniach kotłowni. Zakłada się demontaż wszystkich urządzeń
technologicznych istniejącej kotłowni tj. kotłów, kominów, stacji wymiennikowych: C.O.
i C.W.U. z zasobnikami, instalacji parowej ze stacją redukcyjną pary i stacją odgazowania
termicznego, instalacji skroplin ze zbiornikiem kondensatu i przepompownią.
Pozostawia się natomiast magazyn oleju opałowego ze zbiornikami i częściowo instalacją
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paliwową, przyłącze gazu ziemnego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i częściowo
wewnętrzną instalację gazową zasilającą palniki. Konieczna jest również modernizacja
pomieszczeń, w których zlokalizowana jest obecnie technologia kotłowni i nadal
pomieszczenia te zostaną wykorzystane do zainstalowania nowej technologii kotłowni.
Bilans mocy cieplnej oraz zużycia energii cieplnej dla nowego źródła ciepła jest taki sam
jak dla wariantu II i przedstawia się następująco:
- zapotrzebowanie mocy cieplnej

- 2062,356kW

- zapotrzebowanie mocy cieplnej – rezerwowane źródło ciepła

- 1273,550kW

- zużycie energii cieplnej

- 20131,0GJ/a

w tym
- zużycie ciepła na C.W.U.

– 3990,0GJ/a

- zapotrzebowanie energii elektrycznej

- 430kW

- zużycie energii elektrycznej

- 1730MWh

Na podstawie w/w założeń oraz przeprowadzonych analiz zapotrzebowania na energię
elektryczną oraz dobowego obciążenia, proponuje się zainstalowanie jednego bloków
kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 140 kW oraz mocy cieplnej około 207 kW.
Przy założeniu, że blok kogeneracyjny będzie pracował z pełnym obciążeniem przez około
70% czasu w ciągu roku, to wyprodukowana zostanie energia w następującej ilości:
- energia elektryczna

- 858MWh

- energia cieplna

- 1269100kWh/rok = 4560GJ/rok

Blok kogeneracyjny będzie również źródłem energii cieplnej, która wykorzystywana
będzie na cele grzewczych szpitala w układzie priorytetu . Uzupełnieniem potrzeb
cieplnych będą kotły grzewcze, które załączały się będą kaskadowo w miarę
pojawiających się potrzeb cieplnych zakładu.
Przedstawione rozwiązania techniczno-technologiczne wiążą się z montażem nowych
ciągów i urządzeń technologicznych, źródła ciepła i energii elektrycznej.
Zakłada się, że blok kogeneracyjny oraz kotły grzewcze, gazowo-olejowe ustawione
byłyby w istniejącej hali kotłów. Energia elektryczna wyprodukowana przez blok
kogeneracyjny przesyłana byłaby do istniejącej rozdzielni elektrycznej, która mieści się
w wolnostojącym budynku w niedalekiej odległości od budynku kotłowni. Istniejąca
rozdzielnia elektryczna wymagałaby przebudowy dla włączenia bloku kogeneracyjnego.
Blok kogeneracyjny, jest to gotowy do eksploatacji kompaktowy moduł z jednolitą ramą,
na której ustawiony jest silnik i prądnica. Wielostopniowa amortyzacja drgań oraz
elastyczne posadowienie silnika i prądnicy redukuje wibracje powstające podczas pracy
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urządzeń oraz daje bardzo cichą pracę. Blok kogeneracyjny wyposażony jest w niezbędne
urządzenia lub zespoły urządzeń stanowiących ciąg technologiczny pozwalający
na eksploatację.
Moduł wyposażony jest w następujące urządzenia lub ciągi technologiczne:
-

silnik gazowy zasilany gazem ziemnym GZ-50;

-

prądnicę synchroniczną;

-

chłodnicę spalin;

-

wymiennik spalin – chłodzenie spalin Io;

-

wymiennik spalin – chłodzenie spalin IIo;

-

wymiennik ciepła – chłodzenie silnika;

-

katalizator;

-

akustyczny tłumik hałasu spalin;

-

kolektor mieszanki gazowo-powietrznej;

-

przepustnicę mieszanki z siłownikiem elektrycznym;

-

regulator obrotów;

-

odbiornik impulsów;

-

sondę lambda;

-

regulator lambda;

-

filtr powietrza;

-

przyłącze gazu wraz z kompletną drogą gazową;

Praca bloku kogeneracyjnego przewidziana jest w sposób ciągły z przerwami jedynie
wynikającymi z potrzeb serwisowych oraz z obniżaniem wydajności w sytuacji
obniżonego zapotrzebowania na moc cieplną.
Obieg wody grzewczej z modułu kogeneracyjnego włączony będzie do instalacji
technologicznej kotłowni po stronie obiegów grzewczych. Dla stworzenia stabilnych
warunków pracy modułu kogeneracyjnego i zapewnienia odpowiedniego chłodzenia
bloku, zwłaszcza w okresie letnim należy w obiegu hydraulicznym czynnika obiegowego
przewidzieć zbiornik buforowy o pojemności około 15m3, co pozwoli zmagazynować
energię w okresie niższego zapotrzebowania na energię cieplną, a jednocześnie zapewni
pracę modułu kogeneracyjnego w określonym czasie.
Przyjmuje się, że kotły gazowo-olejowe będą zabezpieczały pełne potrzeby mocy cieplnej
na potrzeby grzewcze szpitala.
W związku z tym, kotłownia wyposażona byłaby w trzy kotły wodne,
niskotemperaturowe, o minimalnej moc cieplnej każdego kotła około 690,0 kW.
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Kotły wyposażone byłby w palniki dwumedialne, gazowo-olejowe, o odpowiedniej mocy
cieplnej, z regulacją modulowaną, przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.
Dla obniżenia poziomu hałasu pochodzącego od pracy palników należy zastosować
obudowy tłumiące tzw. najazdowe.
W celu podwyższenia sprawności cieplej kotłów i wykorzystaniu energii zawartej
w spalinach na czopuchu każdego kotła przewidzieć montaż wymiennika ciepła
spaliny/woda odbierającego część energii cieplnej z odprowadzanych spalin.
Uzyskana energia na wymienniku przekazywana byłaby wodzie powrotnej z układów
grzewczych. Zastosowanie odzysku ciepła ze spalin podwyższa sprawność układu
grzewczego w granicach 5÷7%.
Kotły pracowałyby w systemie zamkniętym z zabezpieczeniem według PN-B-02414.
Każdy kocioł należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego
membranowym zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym, przeponowym.
Maksymalne ciśnienie robocze dla całego systemu grzewczego 0,4 MPa.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej i kotłów przed wzrostem temperatury powyżej 90oC,
w układzie automatyki kotła i palnika.
Każdy kocioł również posiadał będzie zabezpieczenie minimalnego poziomu wody
w układzie grzewczym za pomocą czujnika minimalnego poziomu wody, który
zainstalowany jest na kotle i włączony w układ automatyki kotła.
Przy spadku poziomu wody w układzie grzewczym poniżej dopuszczalnego następuje
wyłączenie pracy kotła.
Kotły wyposażone są w regulatory posiadające podstawowe funkcje
regulacyjno-zabezpieczające.
Każdy kocioł wyposażony w szafę sterowniczą, która steruje pracą palnika i jest
włączona w nadrzędny układ sterowniczy całego systemu grzewczego.
Obieg grzewczy bloku kogeneracyjnego oraz kotłów przewidziano w układzie
kaskadowym tzn. priorytetowym źródłem ciepła będzie obieg grzewczy bloku
kogeneracyjnego, natomiast kotły gazowo-olejowe załączane będą w drugiej kolejności.
kaskadowo w funkcji obciążenia cieplnego, przy czym zmiana obciążenia cieplnego kotła
- wydajności, prowadzona będzie w sposób płynny.
Obiegi hydrauliczne kotłów grzewczych, pracowały będą w układzie Tichelmanna
dla zachowania warunku symetrii oporów hydraulicznych oraz z zastosowaniem pomp
wspomagających tzw. kolektorowych, których zadaniem jest pokonanie oporów
hydraulicznych i doprowadzenie wody grzewczej do kolektora obiegów grzewczych.
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Dodatkową funkcją pomp kotłowych jest stabilizacja temperatury powrotu
poprzez podmieszanie wody powrotnej do kotłów z wodą zasilającą w celu utrzymania
minimalnej wymaganej temperatury. Zapobiega to możliwości wystąpienia kondensacji
pary wodnej zawartej w spalinach wewnątrz kotła.
Kotły pracować będą w systemie sterowania pogodowego z regulacją wstępną tj. w funkcji
temperatury zewnętrznej z ograniczeniem minimalnej temperatury zasilania do 70oC.
Ograniczenie temperatury zasilania podyktowane jest wymogami parametrów wody
grzewczej c.w.u..
W kotłowni należy przewidzieć następujące obiegi grzewcze:
-

obieg grzewczy na cele C.O. dla obiektów szpitala bez budynku CDiTNP i
administracyjnego;

-

obieg grzewczy na cele grzewcze dla budynku CDiTNP (C.O., wentylacja i C.W.U.)
oraz budynku administracyjnego (C.O.)

-

obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji

-

obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U.

Zaprojektowanie w kotłowni takiego układu obiegów grzewczych spowodowane jest
istniejącym stanem struktury systemu cieplnego szpitala, którego zmiana w obecnych
warunkach byłaby nieuzasadniona.
Obecnie do budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi wybudowane jest
przyłącze cieplne, którym dostarczana jest woda grzewcza zabezpieczająca wszystkie
potrzeby obiektu tj. potrzeby grzewcze C.O., C.W.U. i wentylacji, klimatyzacji.
W budynku zainstalowany jest węzeł wymiennikowy C.W.U., pracujący na potrzeby tylko
tego budynku.
Z przyłącza do budynku CDiTNP przewidziane jest również zasilanie w ciepło na cele
C.O. budynku administracyjnego. Obecnie na sieci wykonane jest odgałęzienie do
budynku administracyjnego, od którego należy wybudować odcinek sieci cieplnej.
Każdy obieg grzewczy wyposażony będzie w pompę obiegową oraz układ regulacyjny,
pozwalający w sposób precyzyjny doregulować parametry czynnika grzewczego do
wymogów danego obiegu grzewczego.
W związku z tym, że w kotłowni wydzielony będzie niezależny obieg grzewczy na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji, należy zatem rozbudować sieć przesyłową na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji z kotłowni do budynku Radioterapii, Onkologii
Klinicznej oraz kuchni i połączyć z istniejącymi instalacjami grzewczymi nagrzewnic
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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Obiegi grzewcze na cele C.O. i wentylacji, klimatyzacji wyposażyć należy w pompy
obiegowe z płynną regulacją obrotów oraz układy regulacyjne, wyposażone w zawory
mieszające trójdrogowe.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymienniki przepływowe
woda – woda z magazynowaniem c.w.u. w zasobnikach ciepła. Winien być to węzeł
wymiennikowy, jednostopniowy, wyposażony co najmniej w dwa wymienniki ciepła,
o mocy każdego wymiennika około 230 kW.
Regulacja temperatury c.w.u. w systemie regulacji jakościowej, z priorytetem podgrzewu
wody, przy stałym natężeniu przepływu czynnika grzewczego.
Układ regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy oraz pompę obiegową.
wody grzewczej. Obieg c.w.u. w układzie rozdzielczym z zastosowaniem pompy
ładującej i cyrkulacyjnej.
Magazynowanie c.w.u. w dwóch pionowych zasobnikach o pojemności 3000 dm3 każdy.

Urządzenia i instalacje paliwowe
Istniejące źródła zasilania w paliwo tj. gaz ziemny oraz olej opałowy należy zaadaptować
do nowych warunków.

- zasilanie gazem ziemnym
Istniejące przyłącze gazu ziemnego do budynku kotłowni wraz ze stacją redukcyjnopomiarową należy wykorzystać bez zmian. Konieczna jest natomiast przebudowa
wewnętrznej instalacji gazowej w hali kotłów ze względu na inne usytuowanie kotłów
oraz potrzebę przyłączenia do instalacji bloku kogeneracyjnego.
Palniki przy kotłach zasilane będą dwoma rodzajami paliwa.
Podstawowym paliwem w eksploatacji źródła ciepła będzie gaz ziemny GZ-50, natomiast
paliwem rezerwowym będzie olej opałowy.
Palniki zasilane będą gazem ziemnym niskiego ciśnienia – o ciśnieniu około 50 mbar,
przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.

- zasilanie olejem opałowym
Paliwem awaryjnym-rezerwowym w przypadku braku dostaw gazu ziemnego
będzie olej opałowy lekki EKOTERM.
Istniejący magazyn oleju opałowego wraz z wyposażeniem tj. instalacją napełniania
zbiorniki, odpowietrzającą należy wykorzystać bez zmian. Konieczne jest jedynie
odnowienie pomieszczenia magazynu pod względem budowlanym.
Należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji zasilającej palniki. Instalację olejową
zasilającą palniki należy wykonać w układzie „pierścieniowym”, z zastosowaniem pomp
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obiegowych. Podłączenie palników do instalacji zasilającej – układu pierścieniowego za
pomocą separatorów powietrza.

Odprowadzenie spalin
Istniejące kominy spalinowe należy zdemontować, pozostawiając do wykorzystania
konstrukcję stalową, wsporczą.
Od każdego kotła oraz bloku kogeneracyjnego należy przewidzieć indywidualny system
odprowadzenia spalin, składający się z czopucha oraz komina. System odprowadzenia
spalin wykonany w całości z gotowych prefabrykowanych elementów dwuściennych
z izolacją termiczną, które składane będą w czasie montażu systemu odprowadzenia
spalin na budowie.
Kominy ustawione będą wewnątrz kotłowni i wyprowadzone przez stropodach nad
dach budynku. Kominy należy mocować do istniejącej stalowej konstrukcji
wsporczej, przy czym prawdopodobnie konieczne będzie w określonym zakresie
przerobienie konstrukcji do nowych kominów. Wysokość kominów około 8 m.

Rozdzielnie ciepła z węzłami cieplnymi podgrzewu C.W.U. w budynkach szpitalnych
Koncepcja zakłada, iż z istniejącego przyłącza cieplnego do budynku CDiTNP, które
zabezpiecza wszystkie potrzeby grzewcze obiektu, zasilone będą w ciepło grzewcze
również budynki: Onkologii Klinicznej, administracyjny oraz budynek apteki
przyszpitalnej. To rozwiązanie podyktowane jest kilkoma względami technicznymi tj:
- istniejące przyłącze do budynku CDiTNP jest przewymiarowane, w związku z tym,
optymalnym rozwiązaniem jest dociążenie istniejącej instalacji zewnętrznej celem
ograniczenia strat przesyłowych ciepła oraz polepszenie parametrów eksploatacyjnych
instalacji;
- budowa kolejnych instalacji zewnętrznych, które zasilałyby w/w budynki byłaby bardzo
trudna ze względu na istniejące, liczne uzbrojenie podziemne terenu.

Technologia rozdzielni ciepła i węzła cieplnego C.W.U. w budynku Onkologii
Klinicznej
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., C.W.U. i grzewcze went.
i klimatyzacji. W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić trzy obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy na potrzeby went. i klimatyzacji;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
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Obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji wyposażyć należy w pompę obiegową
z płynną regulacją obrotów.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
na instalacji za układem podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o dwa wymienniki pojemnościowe,
o pojemności każdego około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewaczy pojemnościowych
wody.

Technologia rozdzielni ciepła i węzła cieplnego C.W.U. w budynku administracyjnym
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., i C.W.U.
W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić dwa obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
w podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymiennik pojemnościowy,
o pojemności około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewacza pojemnościowego.

Monitoring i wizualizacja
Idea monitoringu opiera się na pełnym skomunikowaniu sterowników ze stacją
operatorską skonfigurowaną na bazie komputera klasy PC. System umożliwia pełny
zakres monitorowania urządzeń funkcjonujących w zakresie obsługiwanym przez
sterowniki z wbudowaną funkcją komunikacji (bez ograniczenia ilości punktów),
jest swobodnie konfigurowalny z możliwością pełnego dostosowania do wymagań
użytkownika i zapewnia możliwość dalszej rozbudowy.
System wizualizacji ma pozwolić dzięki możliwości komunikacji między wszystkimi
przewidzianymi sterownikami na pełne monitorowanie układu ciepłowniczego i
wentylacji, wpływanie z poziomu stanowiska operatorskiego (komputer klasy PC)
na korekty istotnych parametrów pracy układów, rejestrowanie awarii i powiadamianie o
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nich serwisu lub operatora w dowolnie wybrany sposób (np. wydruk na monitor, drukarkę,
informację na pager, SMS na tel. komórkowy).

9.3.2. Zewnętrzne instalacje cieplne – przyłącza cieplne do budynków
Ze względu na zły stan techniczny zewnętrznych instalacji cieplnych, niski standard
technologii wykonania (instalacje zewnętrzne w technologii tradycyjnej tj. w kanałach
cieplnych), oraz zmienionej struktury instalacji zewnętrznej rozprowadzenia ciepła, należy
zewnętrzne instalacje cieplne tj. C.O., C.W.U. z cyrkulacją oraz grzewczą na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji przebudować. Nie wymaga przebudowy zewnętrzna instalacja
grzewcza zasilająca budynek CDiTNP, oraz instalacja zasilająca budynki parterowe:
magazyn bielizny, histopatologii i przechowywania i wydawania zwłok, gdyż jest to nowa
instalacja wykonana w technologii rur preizolowanych.
Nowa sieć cieplna w większości przebiegać będzie równolegle do istniejących tras sieci
cieplnych. Całą sieć cieplną należy zaprojektować w układzie zespolonym, gdzie
wszystkie przewody sieci układane będą w jednym wspólnym wykopie.

Instalacja zewnętrzna C.O.
Instalację zewnętrzną C.O. należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła w
poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne instalacje
w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych instalacji
C.O. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
- Bunkier I - magazyn
3. przyłącze cieplne zasilające budynki - istniejąc:
- Budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi;
- Budynek Administracyjny;
- Budynek Onkologii Klinicznej
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- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze cieplne zasilające budynki – istniejące do rozbudowy:
- Budynek Histopatologii
- Budynek Przechowywania i Wydawania Zwłok
- Budynek Przyjmowania i Wydawania Bielizny
5. przyłącze cieplne zasilające budynek - istniejące:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.O.
1. Przyłącze C.O. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
przyłącze cieplne do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego, oraz włączyć
zasilanie instalacji C.O. w budynku Radioterapii część łóżkowa i RTG.
Rozdzielnię ciepła w budynku Radioterapii – stara cześć, należy przebudować
oddzielając obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze C.O. - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku bunkra I, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku Chirurgii, oraz włączyć istniejące przyłącze cieplne
do budynku Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze cieplne – istniejące zabezpieczające wszystkie potrzeby cieplne budynków
tj. C.O., C.W.U. i went. klimat. - Nr 3
Wykorzystuje się istniejące przyłącze do budynku CDiTNP, od którego należy wykonać
przyłącze do budynku administracyjnego (obecnie wykonane są odgałęzienia do
budynku), odgałęzienie i przyłącze do budynku Onkologii Klinicznej oraz odgałęzienie
i przyłącze do budynku apteki przyszpitalnej.
W budynku Onkologii Klinicznej należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O., C.W.U.
i went. klimat. oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
W budynku administracyjnym należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O. i C.W.U.
oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
4. Przyłącze C.O. - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze do budynków, które jest w dobrym stanie
technicznym wykonane w technologii rur preizolowanych.
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5. Przyłącze C.O. - Nr 5
Pozostawia się istniejące przyłącze cieplne, poprowadzone wewnątrz budynków,
(kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie. Z przyłącza tego należy
odłączyć zasilanie instalacji grzewczej wentyl.
Sieć cieplna C.O. przesyłała będzie wodę grzewczą niskoparametrową o parametrach
obliczeniowych 90/70oC.
Instalacje C.O. z kotłowni do rozdzielni ciepła biegnące na zewnątrz, zaprojektować
w technologii rur i kształtek preizolowanych, natomiast odcinki przyłączy cieplnych
biegnące wewnątrz budynków należy wykonać w technologii tradycyjnej.
Instalację zewnętrzną C.O. wykonaną w technologii rur preizolowanych należy wykonać
z systemem wykrywania nieszczelności rurociągów.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
Instalację zewnętrzną C.W.U. i cyrkulacji należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła,
w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne
instalacje w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych
instalacji C.W.U. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza C.W.U. i cyrkulacji:
1. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.W.U. i cyrkulacji
1. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
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z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego,
oraz włączyć instalację C.W.U. i cyrkulacji w budynku Radioterapii część łóżkowa
i RTG.
2. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii, oraz zasilić istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku
Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 3
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej C.W.U. i cyrkulacji, który
włączony byłby do wewnętrznej instalacji C.W.U. i cyrkulacji w kuchni i
poprowadzony do budynku apteki przyszpitalnej.
4. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji, poprowadzone wewnątrz
budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Sieć cieplna C.W.U. i cyrkulacji przesyłała będzie wodę użytkową o parametrach 55oC,
którą należy wykonać w technologii jak wyżej opisaną sieć cieplną C.O..

Instalacja zewnętrzna na potrzeby grzewcze wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
Instalację zewnętrzną na potrzeby grzewcze wentylacji i klimatyzacji należy wykonać z
kotłowni do rozdzielni ciepła, w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne
zasilały będą wewnętrzne instalacje grzewcze nagrzewnic wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do
wewnętrznych instalacji grzewczych w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
2. przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynek:
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze cieplne zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych na potrzeby
grzewcze went. i klimat.
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1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, oraz wykonać przebudowę rozdzielni ciepła oddzielając
obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. – Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii.
3. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. – Nr 3
Należy wykonać przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze inst. went., poprowadzone
wewnątrz budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Z nowego przyłącza cieplnego należy zasilić istniejącą instalację grzewczą nagrzewnic
went., którą należy wcześniej odłączyć od instalacji C.O..

9.4.

Opis rozwiązań według wariantu IV

9.4.1. Źródło ciepła i chłodu
Dla kompleksowego zracjonalizowania gospodarki energetycznej szpitala zarówno pod
względem zabezpieczenia potrzeb cieplnych jak i chłodniczych, proponuje się rozwiązanie
techniczno-technologiczne źródła ciepła i chłodu, pracującego w skojarzeniu, opartego
o kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły gazowo-olejowe, tzw. szczytowe, które
mają uzupełniać potrzeby cieplne szpitala w przypadku zwiększonego zapotrzebowania
szpitala na ciepło lub pokrywać pełne potrzeby cieplne szpitala w przypadku wyłączenia
z eksploatacji pomp ciepła. W okresie letnim, kiedy w pełni lub w znacznym
stopniu potrzeby cieplne zaspakajane będą przez kolektory słoneczne, energię chłodu na
potrzeby klimatyzacji, szpital pozyskiwał będzie bezpośrednio z gruntu bez potrzeby jej
termodynamicznego przekształcania. Jest to energia tzw. pasywna, której koszt będzie
bardzo niski, wynikający jedynie z kosztów energii elektrycznej zużywanej do napędu
pomp obiegowych.
Przy takim rozwiązaniu techniczno-technologicznym można powiedzieć, że energia
chłodu na potrzeby klimatyzacji jest „darmowa”. Ponadto w okresie letnim kiedy
występuje zapotrzebowanie na energię chłodu, będzie zachodził proces regeneracji
dolnego źródła ciepła poprzez oddawanie energii cieplnej uzyskanej w układach
klimatyzacji do gruntu.
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Pompy ciepła zamieniają ciepło o niskiej temperaturze w ciepło o wysokiej temperaturze.
Odbywa się to w zamkniętym procesie obiegowym, poprzez stałą zmianę stanu fizycznego
czynnika roboczego (parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie).
Pompy ciepła pobierają z otoczenia – gruntu zmagazynowane ciepło słoneczne i oddają je
wraz z energią napędową w formie ciepła do obwodów grzewczych.
Ze względu na wymaganą moc chłodniczą tj. 415kW jak i cieplną dla zabezpieczenia
potrzeb podgrzewu C.W.U., proponuje się wykonanie dolnego źródła ciepła w postaci
sond gruntowych – kolektorów pionowych, skąd czerpana byłaby energia geotermiczna.
Sondy gruntowe ze względu na stałą i dość wysoką temperaturę są najlepszym źródłem
energetycznym dla pomp ciepła.
Sondy w postaci odwiertów pionowych wyposażone byłyby w rurowe wymienniki
pionowe wykonane z rur PE Dn 40, PN16, na głębokość około 190mb, przy czym
efektywny pobór energii następuje dopiero na głębokości około 10m poniżej powierzchni
ziemi. Głębsze odwierty są nieuzasadnione ze względu na znaczne opory
przepływu czynnika obiegowego krążącego w kolektorach pionowych wykonanych
z rur PE, co powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe.
Uzyskana temperatura zasilania byłaby dość stała i zawierała by się w granicach 0÷10oC,
w zależności od pory roku, czasu eksploatacji i rodzaju pobieranej energii (chłodu lub
ciepła).
Do dalszych analiz przyjmuje się wartości bezpieczne tj. średnioroczna temperatura
zasilania pomp ciepła w okresie sezonu grzewczego na poziomie około 3oC, a w okresie
sezonu letniego na poziomie około 7oC. Efektywna długość kolektora 180m, a uzysk
energetyczny ciepła około 40W/mb odwiertu, natomiast uzysk energetyczny chłodu około
25W/mb odwiertu.
Dla wymaganej mocy chłodniczej na poziomie około 415,0kW, ilość sond pionowych
wynosi około 92 szt. Moc cieplna możliwa do uzyskania z określonej ilości odwiertów
wynosi około 600,0kW.
Dla efektywnej, stabilnej pracy każdego kolektora przyjmuje się, że na powierzchni około
55m2, zlokalizowany będzie jeden kolektor. W związku z tym wymagana powierzchnia
terenu dla wykonania wszystkich wymienników pionowych wynosi około 5060m2.
W układzie technologicznych źródła ciepła i chłodu należy przewidzieć, aby wszystkie
urządzenia wytwarzające energię ciepła i chłodu pracowały w układzie kaskadowym przy
czym kolektory słoneczne są priorytetowym źródłem ciepła, następnie pompy ciepła,
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natomiast kotły gazowe mają być urządzeniami szczytowymi lub uzupełniającymi
potrzeby cieplne.

Opis urządzeń i technologii źródła ciepła i chłodu
Całość urządzeń wraz z instalacjami technologicznymi źródła ciepła zamontowana
zostanie w istniejącym budynku kotłowni. Czynnik chłodniczy wytwarzany będzie w
układzie lokalnych rozproszonych źródeł chłodu, zlokalizowanych w zależności od
zapotrzebowania na chłód w kotłowni, budynku Chirurgii, Budynku Onkologii Klinicznej
oraz budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Źródło chłodu
zlokalizowane w kotłowni wytwarzało będzie czynnik chłodniczy na potrzeby instalacji
klimatyzacji w budynku Radioterapii i kuchni. Schemat ideowy technologii dolnego źródła
ciepła i chłodu wraz z lokalnymi źródłami chłodu na cele klimatyzacji przedstawiono
na rys. Nr 1
Kolektory słoneczne zlokalizowane będą na dachu budynku Radioterapii.
Zakłada się demontaż wszystkich urządzeń technologicznych istniejącej kotłowni tj.
kotłów, kominów, stacji wymiennikowych: C.O.
i C.W.U. z zasobnikami, instalacji parowej ze stacją redukcyjną pary i stacją odgazowania
termicznego, instalacji skroplin ze zbiornikiem kondensatu i przepompownią.
Pozostawia się natomiast magazyn oleju opałowego ze zbiornikami i częściowo instalacją
paliwową, przyłącze gazu ziemnego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową i częściowo
wewnętrzną instalację gazową zasilającą palniki. Konieczna jest również modernizacja
pomieszczeń, w których zlokalizowana jest obecnie technologia kotłowni i nadal
pomieszczenia te zostaną wykorzystane do zainstalowania nowej technologii kotłowni.
Bilans mocy cieplnej oraz zużycia energii cieplnej dla nowego źródła ciepła i chłodu
przedstawia się następująco:
- zapotrzebowanie mocy cieplnej

- 2062,356kW

- zapotrzebowanie mocy cieplnej – rezerwowane źródło ciepła

- 1273,550kW

- zużycie energii cieplnej

- 20131,0GJ/a

- zapotrzebowanie mocy chłodniczej

-

- zużycie energii chłodu

- 1731,0GJ/a

415,00kW

Pompy ciepła będą źródłem ciepła na potrzeby podgrzewu C.W.U., grzewcze instalacji
klimatyzacji w okresie letnim oraz grzewcze C.O. w okresach przejściowych: wiosennym
oraz jesiennym gdy występowała będzie potrzeba lekkiego dogrzewania budynków.
Maksymalna temperatura czynnika obiegowego - grzewczego górnego źródła ciepła
będzie na poziomie 55oC. W okresie letnim źródłem ciepła, wspomagającym pompy ciepła
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celem uzyskania wymaganej temperatury czynnika grzewczego do podgrzewu C.W.U.,
będą kolektory słoneczne oraz kotły gazowo-olejowe.
Kolektory słoneczne należy dobrać tak, aby powierzchnia grzewcza zapewniła energię
potrzebną do podgrzania wody grzewczej od 55oC do 70oC. W przypadku dni
niekorzystnej pogody, wymaganą energię zabezpieczały będą kotły gazowo-olejowe.
Dla zabezpieczenia przez kolektory słoneczne w/w potrzeb cieplnych na potrzeby
podgrzewu C.W.U. w okresie letnim, wymagana powierzchnia grzewcza kolektorów
powinna wynosić około 150m2. Należy zastosować kolektory płaskie.
Układ grzewczy kolektorów słonecznych stanowi niezależny obieg hydrauliczny,
a przekazywanie energii cieplnej uzyskanej na kolektorach odbywa się poprzez układ
wymiennikowy. W obiegu pierwotnym pomiędzy kolektorami słonecznymi, a
wymiennikiem ciepła krąży w obiegu zamkniętym wodny roztwór glikolu etylowego.
Energia cieplna w obiegu wtórnym za wymiennikiem ciepła przekazywana jest do układu
grzewczego, z którego zasilane są wszystkie instalacje grzewcze szpitala.
Dla określonej mocy cieplnej dolnego źródła ciepła (około 660kW), należy zainstalować
około 3÷5 pomp ciepła. Możliwe jest zastosowanie większej ilości pomp o małej mocy,
produkowanych seryjnie, co stworzy układ bardzo uniwersalny mogący w sposób
optymalny dobierać ilość pracujących pomp ciepła do chwilowego zapotrzebowania na
ciepło.
Każda pompa ciepła wyposażona jest w skraplacz, parownik sprężarki, zawór
rozprężny, układy podstawowej automatyki regulacyjno – kontrolnej oraz
zabezpieczającej, stanowiąc kompletną jednostkę przystosowaną do pracy.
W obiegu pierwotnym po stronie parowników tj. pionowe kolektory gruntowe – parowniki
pomp ciepła, krąży w obiegu zamkniętym wodny roztwór glikolu propylenowego.
W obiegu wtórnym po stronie skraplaczy tj. wewnętrzne instalacje grzewcze – skraplacze
pomp ciepła, krąży w obiegu zamkniętym woda grzewcza o parametrach obliczeniowych
45/55oC.
Obiegi po stronie pierwotnej - parownika jak i wtórnej - skraplacza pracują w systemie
zamkniętym z zabezpieczeniem według PN/B-02414, naczyniem wzbiorczym, oraz
membranowym zaworem bezpieczeństwa.
Czynnik obiegowy dolnego źródła ciepła po oddaniu energii w układach pomp ciepła,
zasila lokalne rozproszone źródła chłodu, które zlokalizowane są:
- pierwsze – w budynku kotłowni, pracujące na potrzeby chłodnicze instalacji klimatyzacji
w budynku Radioterapii – cześć nowa i stara oraz instalacji schładzania
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powietrza w budynku kuchni i stołówki
- drugie –

w budynku Chirurgii, pracujące na potrzeby chłodnicze instalacji
klimatyzacji;

- trzecie –

w budynku Onkologii Klinicznej, pracujące na potrzeby chłodnicze instalacji
klimatyzacji;

- czwarte – w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piesi, pracujące na
potrzeby instalacji klimatyzacji i schładzania powietrza.
Zasilanie lokalnych źródeł chłodu należy wykonać w układzie równoległym.
Czynnik obiegowy z lokalnych źródeł chłodu może powracać ponownie do układu
wymienników gruntowych tj. dolnego źródła ciepła i chłodu lub zostać skierowany
ponownie do układu zasilania pomp ciepła. Realizowane to ma być automatycznie za
pomocą zaworu trójdrogowego przełączanego, gdzie sygnał sterujący przekazywany
będzie do systemu sterowania od czujników temperatury zainstalowanych na instalacji
dolnego źródła ciepła i chłodu. Racjonalne sterowanie zaworem przełączającym pozwoli w
optymalny sposób eksploatować dolne źródło ciepła i chłodu, a tym samym
zoptymalizować koszt eksploatacyjne.
W czasie gdy, nie występuje zapotrzebowanie na ciepło z pomp ciepła lub wyłączone są
z eksploatacji pompy ciepła, czynnik obiegowy dolnego źródła ciepła kierowany jest
bezpośrednio do układów lokalnych źródeł chłodu. Realizowane jest to za pomocą zaworu
trójdrogowego, przełączającego, gdzie sygnał sterujący przekazywany będzie do systemu
sterowania od czujnika temperatury zainstalowanego na instalacji górnego źródła ciepła.
Uzupełnieniem systemu wytwarzania energii cieplej na potrzeby szpitala będą kotły
gazowo-olejowe lub będą podstawowym źródłem wytwarzania ciepła w przypadku
wyłączenia z eksploatacji pomp ciepła.
W związku z tym, kotłownia wyposażona byłaby w trzy kotły wodne,
niskotemperaturowe, o minimalnej moc cieplnej każdego kotła około 690,0 kW.
Kotły wyposażone byłby w palniki dwumedialne, gazowo-olejowe, o odpowiedniej mocy
cieplnej, z regulacją modulowaną, przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.
Dla obniżenia poziomu hałasu pochodzącego od pracy palników należy zastosować
obudowy tłumiące tzw. najazdowe.
W celu podwyższenia sprawności cieplej kotłów i wykorzystania energii zawartej
w spalinach na czopuchu każdego kotła przewidzieć montaż wymiennika ciepła
spaliny/woda odbierającego część energii cieplnej z odprowadzanych spalin.
Uzyskana energia na wymienniku przekazywana byłaby wodzie powrotnej z układów
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grzewczych. Zastosowanie odzysku ciepła ze spalin podwyższa sprawność układu
grzewczego w granicach 5÷7%.
Kotły pracowałyby w systemie zamkniętym z zabezpieczeniem według PN-B-02414.
Każdy kocioł należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego
membranowym zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym, przeponowym.
Maksymalne ciśnienie robocze dla całego systemu grzewczego 0,4 MPa.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej i kotłów przed wzrostem temperatury powyżej 90oC,
w układzie automatyki kotła i palnika.
Każdy kocioł również posiadał będzie zabezpieczenie minimalnego poziomu wody
w układzie grzewczym za pomocą czujnika minimalnego poziomu wody, który
zainstalowany jest na kotle i włączony w układ automatyki kotła.
Przy spadku poziomu wody w układzie grzewczym poniżej dopuszczalnego następuje
wyłączenie pracy kotła.
Kotły wyposażone są w regulatory posiadające podstawowe funkcje
regulacyjno-zabezpieczające.
Każdy kocioł wyposażony w szafę sterowniczą, która steruje pracą palnika i jest
włączona w nadrzędny układ sterowniczy całego systemu grzewczego.
Pracę kolektorów słonecznych, pompe ciepła oraz kotłów przewidziano w układzie
kaskadowym tzn. załączanie poszczególnych urządzeń grzewczych realizowane będzie
w funkcji obciążenia cieplnego, przy czym zmiana obciążenia cieplnego kotła –
wydajności, prowadzona będzie w sposób płynny.
Obiegi hydrauliczne kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów grzewczych,
pracowały będą w układzie Tichelmanna dla zachowania warunku symetrii oporów
hydraulicznych oraz z zastosowaniem pomp wspomagających tzw. kolektorowych,
których zadaniem jest pokonanie oporów hydraulicznych i doprowadzenie wody
grzewczej do kolektora obiegów grzewczych.
Dodatkową funkcją pomp kotłowych jest stabilizacja temperatury powrotu
poprzez podmieszanie wody powrotnej do kotłów z wodą zasilającą w celu utrzymania
minimalnej wymaganej temperatury. Zapobiega to możliwości wystąpienia kondensacji
pary wodnej zawartej w spalinach wewnątrz kotła.
Wszystkie urządzenia grzewcze tj. pompy ciepła oraz kotły grzewcze mają pracować na
tzw. „sprzęgło hydrauliczne”, które oddziela obiegi hydrauliczne urządzeń grzewczych od
obiegów instalacyjnych. Na sprzęgle hydraulicznym jest pomiar temperatury wody
grzewczej, służący systemowi sterowania pracą urządzeń grzewczych.
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W kotłowni należy przewidzieć następujące obiegi grzewcze:
-

obieg grzewczy na cele C.O. dla obiektów szpitala bez budynku CDiTNP i
administracyjnego;

-

obieg grzewczy na cele grzewcze dla budynku CDiTNP (C.O., wentylacja i C.W.U.)
oraz budynku administracyjnego (C.O.)

-

obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji

-

obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U.

Zaprojektowanie w kotłowni takiego układu obiegów grzewczych spowodowane jest
istniejącym stanem struktury systemu cieplnego szpitala, którego zmiana w obecnych
warunkach byłaby nieuzasadniona.
Obecnie do budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi wybudowane jest
przyłącze cieplne, którym dostarczana jest woda grzewcza zabezpieczająca wszystkie
potrzeby obiektu tj. potrzeby grzewcze C.O., C.W.U. i wentylacji, klimatyzacji.
W budynku zainstalowany jest węzeł wymiennikowy C.W.U., pracujący na potrzeby tylko
tego budynku.
Z przyłącza do budynku CDiTNP przewidziane jest również zasilanie w ciepło na cele
C.O. budynku administracyjnego. Obecnie na sieci wykonane jest odgałęzienie do
budynku administracyjnego, od którego należy wybudować odcinek sieci cieplnej.
Każdy obieg grzewczy wyposażony będzie w pompę obiegową oraz układ regulacyjny,
pozwalający w sposób precyzyjny doregulować parametry czynnika grzewczego do
wymogów danego obiegu grzewczego.
W związku z tym, że w kotłowni wydzielony będzie niezależny obieg grzewczy na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji, należy zatem rozbudować sieć przesyłową na cele
grzewcze wentylacji i klimatyzacji z kotłowni do budynku Radioterapii, Onkologii
Klinicznej oraz kuchni i połączyć z istniejącymi instalacjami grzewczymi nagrzewnic
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Obiegi grzewcze na cele C.O. i wentylacji, klimatyzacji wyposażyć należy w pompy
obiegowe z płynną regulacją obrotów oraz układy regulacyjne, wyposażone w zawory
mieszające trójdrogowe.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymienniki przepływowe
woda – woda z magazynowaniem c.w.u. w zasobnikach ciepła. Winien być to węzeł
wymiennikowy, jednostopniowy, wyposażony co najmniej w dwa wymienniki ciepła,
o mocy każdego wymiennika około 220 kW.
Regulacja temperatury c.w.u. w systemie regulacji jakościowej, z priorytetem podgrzewu
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wody, przy stałym natężeniu przepływu czynnika grzewczego.
Układ regulacyjny wyposażony w zawór regulacyjny trójdrogowy oraz pompę obiegową.
wody grzewczej. Obieg c.w.u. w układzie rozdzielczym z zastosowaniem pompy
ładującej i cyrkulacyjnej.
Magazynowanie c.w.u. w dwóch pionowych zasobnikach o pojemności 3000 dm3 każdy.

Urządzenia i instalacje paliwowe
Istniejące źródła zasilania w paliwo tj. gaz ziemny oraz olej opałowy należy zaadaptować
do nowych warunków.

- zasilanie gazem ziemnym
Istniejące przyłącze gazu ziemnego do budynku kotłowni wraz ze stacją redukcyjnopomiarową należy wykorzystać bez zmian. Konieczna jest natomiast przebudowa
wewnętrznej instalacji gazowej w hali kotłów ze względu na inne usytuowanie kotłów.
Palniki przy kotłach zasilane będą dwoma rodzajami paliwa.
Podstawowym paliwem w eksploatacji źródła ciepła będzie gaz ziemny GZ-50, natomiast
paliwem rezerwowym będzie olej opałowy.
Palniki zasilane będą gazem ziemnym niskiego ciśnienia – o ciśnieniu około 50 mbar,
przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem.

- zasilanie olejem opałowym
Paliwem awaryjnym-rezerwowym w przypadku braku dostaw gazu ziemnego
będzie olej opałowy lekki EKOTERM.
Istniejący magazyn oleju opałowego wraz z wyposażeniem tj. instalacją napełniania
zbiorniki, odpowietrzającą należy wykorzystać bez zmian. Konieczne jest jedynie
odnowienie pomieszczenia magazynu pod względem budowlanym.
Należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji zasilającej palniki. Instalację olejową
zasilającą palniki należy wykonać w układzie „pierścieniowym”, z zastosowaniem pomp
obiegowych. Podłączenie palników do instalacji zasilającej – układu pierścieniowego za
pomocą separatorów powietrza.

Odprowadzenie spalin
Istniejące kominy spalinowe należy zdemontować, pozostawiając do wykorzystania
konstrukcję stalową, wsporczą.
Od każdego kotła należy przewidzieć indywidualny system odprowadzenia spalin,
składający się z czopucha oraz komina. System odprowadzenia spalin wykonany w całości
z gotowych prefabrykowanych elementów dwuściennych z izolacją termiczną, które
składane będą w czasie montażu systemu odprowadzenia spalin na budowie.
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Kominy ustawione będą wewnątrz kotłowni i wyprowadzone przez stropodach nad
dach budynku. Kominy należy mocować do istniejącej stalowej konstrukcji
wsporczej, przy czym prawdopodobnie konieczne będzie w określonym zakresie
przerobienie konstrukcji do nowych kominów. Wysokość kominów około 8 m.

Rozdzielnie ciepła z węzłami cieplnymi podgrzewu C.W.U. oraz węzłami wody
chłodniczej – lodowej na cele klimatyzacji w budynkach szpitalnych
Koncepcja zakłada, iż z istniejącego przyłącza cieplnego do budynku CDiTNP, które
zabezpiecza wszystkie potrzeby grzewcze obiektu, zasilone będą w ciepło grzewcze
również budynki: Onkologii Klinicznej, administracyjny oraz budynek apteki
przyszpitalnej. To rozwiązanie podyktowane jest kilkoma względami technicznymi tj:
- istniejące przyłącze do budynku CDiTNP jest przewymiarowane, w związku z tym,
optymalnym rozwiązaniem jest dociążenie istniejącej instalacji zewnętrznej celem
ograniczenia strat przesyłowych ciepła oraz polepszenie parametrów eksploatacyjnych
instalacji;
- budowa kolejnych instalacji zewnętrznych, które zasilałyby w/w budynki byłaby bardzo
trudna ze względu na istniejące, liczne uzbrojenie podziemne terenu.
Rozdzielnie ciepła oraz węzły cieplne C.W.U. przewidziane są w następujących
budynkach:
- budynek Onkologii Klinicznej
- budynek administracyjny
Na potrzeby chłodnicze przewiduje się budowę lokalnych, rozproszonych źródeł chłodu.

Źródłem chłodu będzie czynnik obiegowy dolnego źródła ciepła i chłodu, który zasilał
będzie węzły wody lodowej w układach wymiennikowych w poszczególnych budynkach.
Węzły wody lodowej zasilane będą czynnikiem obiegowym w układzie szeregowym
w stosunku do pomp ciepła tj. wodą powracającą do wymienników gruntowych po
oddaniu energii w układzie pomp ciepła do górnego źródła ciepła.
Węzły wody chłodniczej – lodowej przewidziane są w następujących budynkach:
- budynek kotłowni – węzeł wody lodowej na potrzeby instalacji chłodniczej klimatyzacji
w budynku Radioterapii – cześć nowa i stara oraz na potrzeby
instalacji schładzania powietrza w budynku kuchni i stołówki.
- budynek Chirurgii – węzeł wody lodowej na potrzeby instalacji chłodniczej klimatyzacji
w budynku Chirurgii
- budynek Onkologii – węzeł wody lodowej na potrzeby instalacji chłodniczej klimatyzacji
w budynku Onkologii
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- budynek CDiTNP – węzeł wody lodowej na potrzeby instalacji chłodniczej klimatyzacji
i schładzania powietrza w budynku CDiTNP

Technologia rozdzielni ciepła, węzła cieplnego C.W.U. i węzła wody lodowej
w budynku Onkologii Klinicznej
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., C.W.U. i grzewcze went.
i klimatyzacji. W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić trzy obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy na potrzeby went. i klimatyzacji;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele wentylacji i klimatyzacji wyposażyć należy w pompę obiegową
z płynną regulacją obrotów.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
na instalacji za układem podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o dwa wymienniki pojemnościowe,
o pojemności każdego około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewaczy pojemnościowych
wody.
W budynku Onkologii Klinicznej należy wykonać również węzeł wody lodowej na cele
chłodzenia instalacji klimatyzacji. Węzeł może być zlokalizowany w tym samym
pomieszczeniu co rozdzielnia ciepła z węzeł cieplnym C.W.U..
Zapotrzebowanie chłodu wynosi 40,0 kW.
Należy wykonać węzeł wody lodowej w układzie wymiennikowym, gdzie po stronie
pierwotnej oraz wtórnej, instalacyjnej czynnikiem obiegowym będzie wodny roztwór
glikolu propylenowego. Źródłem zasilania w energię chłodu jest czynnik obiegowy
dolnego źródła ciepła.
W układzie wymiany ciepła należy zastosować wymiennik płytowy. Po stronie
instalacyjnej parametry robocze czynnika chłodniczego stałowartościowe 7/12oC, po
stronie pierwotnej 5/10oC, przy czym parametry te mogą nieco odbiegać od zakładanych.
Uzależnione to jest od temperatury czynnika obiegowego
dolnego źródła ciepła na wyjściu z wymiennika gruntowego.
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Po stronie pierwotnej czynnika obiegowego należy przewidzieć układ regulacyjny z
pompą obiegową. Po stronie wtórnej obieg czynnika roboczego wymuszony pompą
obiegową. Zabezpieczenie zładu chłodniczego po stronie wtórnej przed wzrostem
ciśnienia powyżej dopuszczalnego za pomocą naczynia wzbiorczego oraz zaworu
bezpieczeństwa.

Technologia rozdzielni ciepła, węzła cieplnego C.W.U. w budynku administracyjnym
W budynku występuje zapotrzebowanie na ciepło na cele C.O., i C.W.U.
W rozdzielni ciepła należy wyodrębnić dwa obiegi grzewcze tj.
- obieg grzewczy C.O.;
- obieg grzewczy C.W.U.
Obieg grzewczy na cele C.O. wyposażyć należy w pompę obiegową z płynną regulacją
obrotów oraz układ regulacyjny, wyposażony w zawór mieszający trójdrogowy.
Obieg grzewczy na cele podgrzewu C.W.U. wyposażyć należy w pompę obiegową, tzw.
grzewczą, która sterowana byłaby sygnałem od czujnika temperatury zainstalowanego
w podgrzewaczu wody.
Podgrzew c.w.u. powinien być rozwiązany w oparciu o wymiennik pojemnościowy,
o pojemności około 1000dm3.
Instalacja cyrkulacji C.W.U., pompowa, włączona do podgrzewacza pojemnościowego.

Technologia węzłaów wody lodowej w budynkach: Chirurgii, CDiTNP i kotłowni
W budynkach: Chirurgii, CDiTNP i kotłowni należy wykonać węzły wody lodowej na
cele chłodzenia instalacji klimatyzacji. Węzeł wody lodowej w budynku kotłowni
pracował będzie na potrzeby chłodnicze instalacji klimatyzacji w budynkach: Radioterapii
cześć nowa i stara oraz kuchni.
Moc chłodnicza węzłów wynosi:
- w budynku Chirurgii – 90 kW
- w budynku CDiTNP – 100kW
- w budynku kotłowni – 185kW
Węzły wody lodowej należy wykonać w układzie wymiennikowym, gdzie po stronie
pierwotnej oraz wtórnej, instalacyjnej czynnikiem obiegowym będzie wodny roztwór
glikolu propylenowego. Źródłem zasilania w energię chłodu jest czynnik obiegowy
dolnego źródła ciepła. W budynku CDiTNP wykonany jest obecnie węzeł wody lodowej
wyposażony w wymiennik, w związku z tym, należy istniejące źródło zasilania
(sprężarkowy agregat wody lodowej) odłączyć i zasilić doprowadzonym czynnikiem
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chłodniczym lub włączyć do istniejących przewodów zasilających wymiennik, montując
jednocześnie zawory odcinające pozwalające odcinać jedno albo drugie źródło zasilania.
W układzie wymiany ciepła należy zastosować wymienniki płytowe. Po stronie
instalacyjnej parametry robocze czynnika chłodniczego stałowartościowe 7/12oC, po
stronie pierwotnej 5/10oC, przy czym parametry te mogą nieco odbiegać od zakładanych.
Uzależnione to jest od temperatury czynnika obiegowego dolnego źródła ciepła na wyjściu
z wymiennika gruntowego.
Po stronie pierwotnej czynnika obiegowego należy przewidzieć układ regulacyjny z
pompą obiegową. Po stronie wtórnej obieg czynnika roboczego wymuszony pompą
obiegową. Zabezpieczenie zładu chłodniczego po stronie wtórnej przed wzrostem
ciśnienia powyżej dopuszczalnego za pomocą naczynia wzbiorczego oraz zaworu
bezpieczeństwa.

Monitoring i wizualizacja
Idea monitoringu opiera się na pełnym skomunikowaniu sterowników ze stacją
operatorską skonfigurowaną na bazie komputera klasy PC. System umożliwia pełny
zakres monitorowania urządzeń funkcjonujących w zakresie obsługiwanym przez
sterowniki z wbudowaną funkcją komunikacji (bez ograniczenia ilości punktów),
jest swobodnie konfigurowalny z możliwością pełnego dostosowania do wymagań
użytkownika i zapewnia możliwość dalszej rozbudowy.
System wizualizacji ma pozwolić dzięki możliwości komunikacji między wszystkimi
przewidzianymi sterownikami na pełne monitorowanie układu ciepłowniczego i
wentylacji, wpływanie z poziomu stanowiska operatorskiego (komputer klasy PC)
na korekty istotnych parametrów pracy układów, rejestrowanie awarii i powiadamianie o
nich serwisu lub operatora w dowolnie wybrany sposób (np. wydruk na monitor, drukarkę,
informację na pager, SMS na tel. komórkowy).

9.4.2. Zewnętrzna instalacja czynnika obiegowego, grzewczego kolektorów słonecznych
Instalacje zewnętrzną czynnika grzewczego należy wykonać pomiędzy kolektorami
słonecznymi ustawionymi na dachu budynków Radioterapii do wymiennika ciepła
w budynku kotłowni.
Instalacja przesyłała będzie czynnik w postaci 30% wodnego roztworu glikolu, o
parametrach zmiennych w zależności od pory roku i parametrów powietrza zewnętrznego
i intensywności promieniowania słonecznego.
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Instalację zewnętrzną czynnika obiegowego należy wykonać w technologii rur i kształtek
preizolowanych np. produkcji ZPU Międzyrzecz. Odcinki instalacji prowadzonej
w kotłowni oraz napowietrznie w rejonie kolektorów słonecznych należy wykonać
w technologii tradycyjnej tj. z rur stalowych a następnie izolowane termicznie.
Instalację zewnętrzną wykonaną w technologii rur preizolowanych należy wykonać
z systemem wykrywania nieszczelności rurociągów.

9.4.3. Zewnętrzna instalacja czynnika obiegowego, dolnego źródła ciepła i chłodu
Od pionowych wymienników gruntowych do studni kolektorowych oraz od studni
kolektorowych do studni zbiorczej i od studni zbiorczej do budynku kotłowni należy
wykonać układ połączeń poziomych.
Rury z pionowych wymienników ciepła w układzie poziomym równolegle włączone są do
studni kolektorowych, a następnie od studni kolektorowych w układzie poziomym
równolegle włączone są do studni zbiorczej.
Ze studni zbiorczej przyłącze dolnego źródła ciepła doprowadzone jest do budynku
kotłowni i włączone w układ technologiczny pomp ciepła.
Studnie kolektorowe i zbiorcza należy wykonać z rur polietylenowych, o średnicy
Dn3000, klasie sztywności obwodowej SN8, układane poziomo.
Wewnątrz studni wmontowane są rozdzielacze wielosekcyjne (zasilający, powrotny)
wykonane z polietylenu HDPE100. Z każdej studni kolektorowej z rozdzielaczy
zasilającego i powrotnego wyprowadzona jest odpowiednia ilość sekcji – obwodów
połączonych z kolektorami pionowymi, natomiast do rozdzielaczy zasilającego i
powrotnego w studni zbiorczej doprowadzona jest odpowiednia ilość obwodów – zładów
grzewczych od studni kolektorowych.
Przewody połączeń poziomych do wymienników pionowych, studni kolektorowych i
zbiorczych należy układać w gruncie na głębokości zapewniającej przykrycie przewodów
warstwą gruntu co najmniej 1,2m.
Połączenia poziome dolnego źródła ciepła pomiędzy pionowymi wymiennikami
gruntowymi a studniami kolektorowymi, studnią zbiorczą oraz przyłącze do kotłowni
należy wykonać z rur HDPE100, kolor niebieski SDR11, PN16.
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9.4.4. Zewnętrzne instalacje cieplne – przyłącza cieplne do budynków
Ze względu na zły stan techniczny zewnętrznych instalacji cieplnych, niski standard
technologii wykonania (instalacje zewnętrzne w technologii tradycyjnej tj. w kanałach
cieplnych), oraz zmienionej struktury instalacji zewnętrznej rozprowadzenia ciepła, należy
zewnętrzne instalacje cieplne tj. C.O., C.W.U. z cyrkulacją oraz grzewczą na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji przebudować. Nie wymaga przebudowy zewnętrzna instalacja
grzewcza zasilająca budynek CDiTNP, oraz instalacja zasilająca budynki parterowe:
magazyn bielizny, histopatologii i przechowywania i wydawania zwłok, gdyż jest to nowa
instalacja wykonana w technologii rur preizolowanych.
Nowa sieć cieplna w większości przebiegać będzie równolegle do istniejących tras sieci
cieplnych. Całą sieć cieplną należy zaprojektować w układzie zespolonym, gdzie
wszystkie przewody sieci układane będą w jednym wspólnym wykopie.

Instalacja zewnętrzna C.O.
Instalację zewnętrzną C.O. należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła w
poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne instalacje
w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych instalacji
C.O. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze cieplne zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
- Bunkier I - magazyn
3. przyłącze cieplne zasilające budynki - istniejąc:
- Budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi;
- Budynek Administracyjny;
- Budynek Onkologii Klinicznej
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
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4. przyłącze cieplne zasilające budynki – istniejące do rozbudowy:
- Budynek Histopatologii
- Budynek Przechowywania i Wydawania Zwłok
- Budynek Przyjmowania i Wydawania Bielizny
5. przyłącze cieplne zasilające budynek - istniejące:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.O.
1. Przyłącze C.O. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
przyłącze cieplne do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego, oraz włączyć
zasilanie instalacji C.O. w budynku Radioterapii część łóżkowa i RTG.
Rozdzielnię ciepła w budynku Radioterapii – stara cześć, należy przebudować
oddzielając obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze C.O. - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku bunkra I, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku Chirurgii, oraz włączyć istniejące przyłącze cieplne
do budynku Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze cieplne – istniejące zabezpieczające wszystkie potrzeby cieplne budynków
tj. C.O., C.W.U. i went. klimat. - Nr 3
Wykorzystuje się istniejące przyłącze do budynku CDiTNP, od którego należy wykonać
przyłącze do budynku administracyjnego (obecnie wykonane są odgałęzienia do
budynku), odgałęzienie i przyłącze do budynku Onkologii Klinicznej oraz odgałęzienie
i przyłącze do budynku apteki przyszpitalnej.
W budynku Onkologii Klinicznej należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O., C.W.U.
i went. klimat. oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
W budynku administracyjnym należy wybudować rozdzielnię ciepła: C.O. i C.W.U.
oraz stację wymiennikową na potrzeby podgrzewu C.W.U.
4. Przyłącze C.O. - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze do budynków, które jest w dobrym stanie
technicznym wykonane w technologii rur preizolowanych.
5. Przyłącze C.O. - Nr 5
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Pozostawia się istniejące przyłącze cieplne, poprowadzone wewnątrz budynków,
(kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie. Z przyłącza tego należy
odłączyć zasilanie instalacji grzewczej wentyl.
Sieć cieplna C.O. przesyłała będzie wodę grzewczą niskoparametrową o parametrach
obliczeniowych 90/70oC.
Instalacje C.O. z kotłowni do rozdzielni ciepła biegnące na zewnątrz, zaprojektować
w technologii rur i kształtek preizolowanych, natomiast odcinki przyłączy cieplnych
biegnące wewnątrz budynków należy wykonać w technologii tradycyjnej.
Instalację zewnętrzną C.O. wykonaną w technologii rur preizolowanych należy wykonać
z systemem wykrywania nieszczelności rurociągów.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
Instalację zewnętrzną C.W.U. i cyrkulacji należy wykonać z kotłowni do rozdzielni ciepła,
w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne zasilały będą wewnętrzne
instalacje w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do wewnętrznych
instalacji C.W.U. w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza C.W.U. i cyrkulacji:
1. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
- Budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatyczny
- Budynek Hotelowy z poradnią Radioterapii
2. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynki:
- Budynek Pracowni Diagnostycznej
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek Apteki Przyszpitalnej
4. przyłącze C.W.U. i cyrkulacji zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych C.W.U. i cyrkulacji
1. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, od którego należy wykonać odgałęzienie wraz
z przyłączem do budynku hotelowego poradni Radioterapii, włączyć istniejące
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przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku ośrodka recepcyjno-informatycznego,
oraz włączyć instalację C.W.U. i cyrkulacji w budynku Radioterapii część łóżkowa
i RTG.
2. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii, oraz zasilić istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji do budynku
Pracowni Diagnostycznej.
3. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 3
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej C.W.U. i cyrkulacji, który
włączony byłby do wewnętrznej instalacji C.W.U. i cyrkulacji w kuchni i
poprowadzony do budynku apteki przyszpitalnej.
4. Przyłącze C.W.U. i cyrkulacji - Nr 4
Pozostawia się istniejące przyłącze C.W.U. i cyrkulacji, poprowadzone wewnątrz
budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Sieć cieplna C.W.U. i cyrkulacji przesyłała będzie wodę użytkową o parametrach 55oC,
którą należy wykonać w technologii jak wyżej opisaną sieć cieplną C.O..

Instalacja zewnętrzna na potrzeby grzewcze wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
Instalację zewnętrzną na potrzeby grzewcze wentylacji i klimatyzacji należy wykonać z
kotłowni do rozdzielni ciepła, w poszczególnych budynkach szpitala. Przyłącza cieplne
zasilały będą wewnętrzne instalacje grzewcze nagrzewnic wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w budynkach poprzez rozdzielnie ciepła lub przyłączone będą do
wewnętrznych instalacji grzewczych w sposób bezpośredni.
Z kotłowni wyprowadzone będą następujące przyłącza cieplne:
1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynki:
- Budynek Radioterapii cześć nowa
- Budynek Radioterapii cześć stara
- Budynek Radioterapii część łóżkowa + RTG
2. przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. zasilające budynek:
- Budynek Chirurgii Onkologicznej
3. przyłącze cieplne zasilające budynek:
- Budynek kuchni ze stołówką
Zakres wykonania poszczególnych odcinków instalacji zewnętrznych na potrzeby
grzewcze went. i klimat.
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1. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. - Nr 1
Należy wykonać nowy odcinek instalacji z kotłowni do rozdzielni ciepła w budynku
Radioterapii w starej części, oraz wykonać przebudowę rozdzielni ciepła oddzielając
obiegi grzewcze C.O. od obiegów grzewczych na potrzeby went. i klimat.
2. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. klimat. – Nr 2
Należy wykonać nowy odcinek instalacji zewnętrznej z kotłowni do rozdzielni ciepła
w budynku Chirurgii.
3. Przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze went. – Nr 3
Należy wykonać przyłącze cieplne na potrzeby grzewcze inst. went., poprowadzone
wewnątrz budynków, (kotłownia i kuchnia), gdyż są to obiekty przyległe do siebie.
Z nowego przyłącza cieplnego należy zasilić istniejącą instalację grzewczą nagrzewnic
went., którą należy wcześniej odłączyć od instalacji C.O..
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10.

Określenie nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów

10.1. Nakłady inwestycyjne według wariantu I

LP

NAZWA URZĄDZENIA

JEDN.

ZESPOŁU URZĄDZEŃ

MIAR

CENA
ILOŚĆ

LUB ZAKRESU ROBÓT
1.

LUB WARTOŚĆ ROBÓT [zł.]
JEDNOSTK.

CAŁKOWITA

Kocioł wodny, niskotemperaturowy
o mocy minimalnej 690 kW

szt.

3

80 000,-

240 000,-

szt.

3

65 000,-

195 000,-

dla kotłów

szt.

3

35 000,-

105 000,-

4.

Obudowa tłumiąca palników kotłów

szt.

3

12 000,-

36 000,-

5.

Szafa sterownicza dla kotła

kpl.

3

10 000,-

30 000,-

6.

Rozdzielnia główna ciepła: c.o., went.,
kpl.

1

280 000,-

280 000,-

zasobniki, armatura

kpl.

1

160 000,-

160 000,-

8.

Pompy obiegowe c.o.

szt.

3

15 000,-

45 000,-

9.

Pompy obiegowe wentylacji i klimatyzacji

szt.

2

15 000,-

30 000,-

10.

Pompy cyrkulacyjne c.w.u.

szt.

2

9 500,-

19 000,-

11.

Pompy ładujące c.w.u.

szt.

2

7 500,-

15 000,-

12.

Naczynie przeponowe dla kotłów wodnych
szt.

3

3 750,-

11 250,-

kpl.

1

70 000,-

70 000,-

kpl.

1

23 000,-

23 000,-

kpl.

1

15 000,-

15 000,-

armatura

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

17.

Opomiarowanie energii cieplnej

kpl.

4

18 000,-

72 000,-

18.

Instalacja paliwowa oleju z pompą obiegową

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

19.

Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego
kpl.

1

18 000,-

18 000,-

2.

Palnik gazowo - olejowy, modulowany
o wydajności minimalnej 800 kW

3.

Wymiennik ciepła spaliny - woda

klimatyzacji i C.W.U. rozdzielacze,
odmulacze, armatura, sprzęgło
7.

Stacja wymiennikowa c.w.u. wymienniki,

typ GF REFLEX
13.

Naczynie wzbiorcze dla zładu grzewczego
sterowane kompresorowo

14.

Rozdzielnia ciepła c.o.: rozdzielacze,
armatura

15.

Rozdzielnia ciepła went: rozdzielacze,
armatura

16.

Rozdzielnia c.w.u. i cyrkulacji: rozdzielacze,

z instalacją detekcji gazu system GAZEX

114
20.

Stacja uzdatniania wody na cele kotłowe
filtr, zmiękczacz , stacja dozująca cetaminy

kpl.

1

32 000,-

32 000,-

MKD - Żary, DN 300, H=8 m

kpl.

3

22 000,-

66 000,-

22.

Instalacja rurowa - technologiczna

kpl.

1

180 000,-

180 000,-

23.

Zabezpieczenia antykorozyjne

kpl.

1

18 000,-

18 000,-

24.

Izolacje termiczne instalacji grzewczych

kpl.

1

27 000,-

27 000,-

25.

Automatyka regulacyjno - sterująca

kpl.

1

180 000,-

180 000,-

26.

System wizualizacji i monitoringu

kpl.

1

90 000,-

90 000,-

27.

Instalacja elektryczna w kotłowni

kpl.

1

120 000,-

120 000,-

28.

Instalacje sanitarne: wentyl., kanalizacji, wody

kpl.

1

25 000,-

25 000,-

29.

Roboty montażowe - technologia

kpl.

1

210 000,-

210 000,-

30.

Budynek kotłowni - roboty budowlane

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

31.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową

kpl.

1

90 000,-

90 000,-

kpl.

1

68 000,-

68 000,-

kpl.

1

400 000,-

400 000,-

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

zakres wg opisu pkt 9.1.2

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

Dokumentacja projektowa

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

21.

Kominy ze stali nierdzewnej, dwuściankowe

c.w.u. w bud. Onkologii klinicznej
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacze c.w.u., armatura, izolacje
termiczne
32.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową
c.w.u. w bud. administracyjnym
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacz c.w.u., armatura, izolacje
termiczne

33.

Instalacja zewnętrzna C.O.
zakres wg opisu pkt 9.1.2

34.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
zakres wg opisu pkt 9.1.2

35.

Instalacja zewnętrzna grzewcza na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji

36.

RAZEM

4 044 250,-
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10.2. Nakłady inwestycyjne według wariantu II

LP

NAZWA URZĄDZENIA

JEDN.

ZESPOŁU URZĄDZEŃ

MIAR

CENA
ILOŚĆ

LUB ZAKRESU ROBÓT
1.

LUB WARTOŚĆ ROBÓT [zł.]
JEDNOSTK.

CAŁKOWITA

Kolektory słoneczne - płaskie
powierzchnia grzewcza około 600m2
wraz z konstrukcją wsporczą

kpl

1

650 000,-

650 000,-

kpl

1

67 000,-

67 000,-

z izolacją termiczną i armaturą

kpl.

1

55 000,-

55 000,-

4.

Naczynie wzbiorcze dla systemu grzewczego

szt.

1

12 000,-

12 000,-

5.

Kocioł wodny, niskotemperaturowy
szt.

3

80 000,-

240 000,-

szt.

3

65 000,-

195 000,-

dla kotłów

szt.

3

35 000,-

105 000,-

8.

Obudowa tłumiąca palników kotłów

szt.

3

12 000,-

36 000,-

9.

Szafa sterownicza dla kotła

kpl.

3

10 000,-

30 000,-

10.

Rozdzielnia główna ciepła: c.o., went.,
kpl.

1

280 000,-

280 000,-

zasobniki, armatura

kpl.

1

160 000,-

160 000,-

12.

Pompy obiegowe c.o.

szt.

3

15 000,-

45 000,-

13.

Pompy obiegowe wentylacji i klimatyzacji

szt.

2

15 000,-

30 000,-

14.

Pompy cyrkulacyjne c.w.u.

szt.

2

9 500,-

19 000,-

15.

Pompy ładujące c.w.u.

szt.

2

7 500,-

15 000,-

16.

Naczynie przeponowe dla kotłów wodnych
szt.

3

3 750,-

11 250,-

kpl.

1

70 000,-

70 000,-

kpl.

1

23 000,-

23 000,-

kpl.

1

15 000,-

15 000,-

2.

Stacja wymiennikowa w obiegu kolektorów
słonecznych: wymiennik ciepła, armatura,
pompy obiegowe

3.

3

Zbiornik buforowy ciepła poj. około 16m

o mocy minimalnej 690 kW
6.

Palnik gazowo - olejowy, modulowany
o wydajności minimalnej 800 kW

7.

Wymiennik ciepła spaliny - woda

klimatyzacji i C.W.U. rozdzielacze,
odmulacze, armatura, sprzęgło
11.

Stacja wymiennikowa c.w.u. wymienniki,

typ GF REFLEX
17.

Naczynie wzbiorcze dla zładu grzewczego
sterowane kompresorowo

18.

Rozdzielnia ciepła c.o.: rozdzielacze,
armatura

19.

Rozdzielnia ciepła went: rozdzielacze,
armatura
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20.

Rozdzielnia c.w.u. i cyrkulacji: rozdzielacze,
armatura

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

21.

Opomiarowanie energii cieplnej

kpl.

5

18 000,-

90 000,-

22.

Instalacja paliwowa oleju z pompą obiegową

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

23.

Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego
kpl.

1

18 000,-

18 000,-

kpl.

1

32 000,-

32 000,-

MKD - Żary, DN 300, H=8 m

kpl.

3

22 000,-

66 000,-

26.

Instalacja rurowa - technologiczna

kpl.

1

190 000,-

190 000,-

27.

Zabezpieczenia antykorozyjne

kpl.

1

18 000,-

18 000,-

28.

Izolacje termiczne instalacji grzewczych

kpl.

1

28 500,-

28 500,-

29.

Automatyka regulacyjno - sterująca

kpl.

1

195 000,-

195 000,-

30.

System wizualizacji i monitoringu

kpl.

1

90 000,-

90 000,-

31.

Instalacja elektryczna w kotłowni

kpl.

1

145 000,-

145 000,-

32.

Instalacje sanitarne: wentyl., kanalizacji, wody

kpl.

1

25 000,-

25 000,-

33.

Roboty montażowe - technologia

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

34.

Budynek kotłowni - roboty budowlane

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

35.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową

kpl.

1

90 000,-

90 000,-

kpl.

1

68 000,-

68 000,-

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

kpl.

1

400 000,-

400 000,-

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

z instalacją detekcji gazu system GAZEX
24.

Stacja uzdatniania wody na cele kotłowe
filtr, zmiękczacz , stacja dozująca cetaminy

25.

Kominy ze stali nierdzewnej, dwuściankowe

c.w.u. w bud. Onkologii Klinicznej
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacze c.w.u., armatura, izolacje
termiczne
36.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową
c.w.u. w bud. administracyjnym
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacz c.w.u., armatura, izolacje
termiczne

37.

Instalacja zewnętrzna czynnika obiegowego
kolektorów słonecznych zakres wg opisu
pkt 9.2.2

38.

Instalacja zewnętrzna C.O.
zakres wg opisu pkt 9.2.3

39.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
zakres wg opisu pkt 9.2.3

40.

Instalacja zewnętrzna grzewcza na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji
zakres wg opisu pkt 9.2.3
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41.

Dokumentacja projektowa
RAZEM

kpl.

1

300 000,-

300 000,5 237 750,-
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10.3. Nakłady inwestycyjne według wariantu III

LP

NAZWA URZĄDZENIA

JEDN.

ZESPOŁU URZĄDZEŃ

MIAR

CENA
ILOŚĆ

LUB ZAKRESU ROBÓT
1.

LUB WARTOŚĆ ROBÓT [zł.]
JEDNOSTK.

CAŁKOWITA

Blok kogeneracyjny Viessmann Vitobloc 200
EM-140/207 , spalanie: gaz ziemny GZ50

kpl.

1

690 000,-

690 000,-

kpl.

1

13 000,-

13 000,-

kpl.

1

70 000,-

70 000,-

kpl.

1

33 000,-

33 000,-

szt.

3

80 000,-

240 000,-

szt.

3

65 000,-

195 000,-

dla kotłów

szt.

3

35 000,-

105 000,-

8.

Obudowa tłumiąca palników kotłów

szt.

3

12 000,-

36 000,-

9.

Szafa sterownicza dla kotła

kpl.

3

10 000,-

30 000,-

10.

Rozdzielnia główna ciepła: c.o., went.,
kpl.

1

280 000,-

280 000,-

- moc elektryczna

- 140 kW

- moc cieplna

- 207 kW

Kompletne wyposażenie
- silnik gazowy
- generator elektryczny
- wymiennik ciepła – chłodzenia silnika
- wymiennik ciepła - chłodzenie spalin
- przyłącze gazu
- przyłącze elektryczne
- katalizator
- kompensatory drgań
- zbiornik kondensatu spalin
- zestaw akumulatorów – start niezależny
- obudowa bloku kogeneracyjnego
2.

Komin ze stali nierdzewnej, dwuścienny
z tłumikiem wydechu DN 150, H=7,0 m

3.

Instalacja wody grzewczej z pompą obiegową
zaworem mieszającym oraz armaturą
zbiornikiem buforowym 15m3

4.

Instalacja elektryczna z przebudową istniejącej
rozdzielni NN i AKPiA

5.

Kocioł wodny, niskotemperaturowy
o mocy minimalnej 690 kW

6.

Palnik gazowo - olejowy, modulowany
o wydajności minimalnej 800 kW

7.

Wymiennik ciepła spaliny - woda

klimatyzacji i C.W.U. rozdzielacze,
odmulacze, armatura, sprzęgło
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11.

Stacja wymiennikowa c.w.u. wymienniki,
zasobniki, armatura

kpl.

1

160 000,-

160 000,-

12.

Pompy obiegowe c.o.

szt.

3

15 000,-

45 000,-

13.

Pompy obiegowe wentylacji i klimatyzacji

szt.

2

15 000,-

30 000,-

14.

Pompy cyrkulacyjne c.w.u.

szt.

2

9 500,-

19 000,-

15.

Pompy ładujące c.w.u.

szt.

2

7 500,-

15 000,-

16.

Naczynie przeponowe dla kotłów wodnych
szt.

3

3 750,-

11 250,-

kpl.

1

70 000,-

70 000,-

kpl.

1

23 000,-

23 000,-

kpl.

1

15 000,-

15 000,-

armatura

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

21.

Opomiarowanie energii cieplnej

kpl.

4

18 000,-

72 000,-

22.

Instalacja paliwowa oleju z pompą obiegową

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

23.

Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego
kpl.

1

18 000,-

18 000,-

kpl.

1

32 000,-

32 000,-

MKD - Żary, DN 300, H=8 m

kpl.

3

22 000,-

66 000,-

26.

Instalacja rurowa - technologiczna

kpl.

1

190 000,-

190 000,-

27.

Zabezpieczenia antykorozyjne

kpl.

1

18 000,-

18 000,-

28.

Izolacje termiczne instalacji grzewczych

kpl.

1

28 500,-

28 500,-

29.

Automatyka regulacyjno - sterująca

kpl.

1

195 000,-

195 000,-

30.

System wizualizacji i monitoringu

kpl.

1

90 000,-

90 000,-

31.

Instalacja elektryczna w kotłowni

kpl.

1

145 000,-

145 000,-

32.

Instalacje sanitarne: wentyl., kanalizacji, wody

kpl.

1

25 000,-

25 000,-

33.

Roboty montażowe - technologia

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

34.

Budynek kotłowni - roboty budowlane

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

35.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową

kpl.

1

90 000,-

90 000,-

typ GF REFLEX
17.

Naczynie wzbiorcze dla zładu grzewczego
sterowane kompresorowo

18.

Rozdzielnia ciepła c.o.: rozdzielacze,
armatura

19.

Rozdzielnia ciepła went: rozdzielacze,
armatura

20.

Rozdzielnia c.w.u. i cyrkulacji: rozdzielacze,

z instalacją detekcji gazu system GAZEX
24.

Stacja uzdatniania wody na cele kotłowe
filtr, zmiękczacz , stacja dozująca cetaminy

25.

Kominy ze stali nierdzewnej, dwuściankowe

c.w.u. w bud. Onkologii klinicznej
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacze c.w.u., armatura, izolacje
termiczne
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36.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową

kpl.

1

68 000,-

68 000,-

kpl.

1

400 000,-

400 000,-

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

zakres wg opisu pkt 9.3.2

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

Dokumentacja projektowa

kpl.

1

300 000,-

300 000,-

c.w.u. w bud. administracyjnym
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacz c.w.u., armatura, izolacje
termiczne
37.

Instalacja zewnętrzna C.O.
zakres wg opisu pkt 9.3.2

38.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
zakres wg opisu pkt 9.3.2

39.

Instalacja zewnętrzna grzewcza na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji

40.

RAZEM

4 901 750,-
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10.4. Nakłady inwestycyjne według wariantu IV

LP

NAZWA URZĄDZENIA

JEDN.

ZESPOŁU URZĄDZEŃ

MIAR

CENA
ILOŚĆ

LUB ZAKRESU ROBÓT
1.

Pompa ciepła do współpracy z dolnym

LUB WARTOŚĆ ROBÓT [zł.]
JEDNOSTK.

CAŁKOWITA

kpl.

1

580 000,-

580 000,-

kpl.

1

1 570 000,-

1 570 000,-

kpl.

1

1 150 000,-

1 150 000,-

kpl

1

195 000,-

195 000,-

kpl

1

67 000,-

67 000,-

z izolacją termiczną i armaturą

kpl.

1

55 000,-

55 000,-

7.

Naczynie wzbiorcze dla systemu grzewczego

szt.

1

12 000,-

12 000,-

8.

Kocioł wodny, niskotemperaturowy
szt.

3

80 000,-

240 000,-

szt.

3

65 000,-

195 000,-

dla kotłów

szt.

3

35 000,-

105 000,-

11.

Obudowa tłumiąca palników kotłów

szt.

3

12 000,-

36 000,-

12.

Szafa sterownicza dla kotła

kpl.

3

10 000,-

30 000,-

13.

Rozdzielnia główna ciepła: c.o., went.,
kpl.

1

280 000,-

280 000,-

źródłem ciepła – kolektory pionowe
moc grzewcza – 600,00 kW
2.

Dolne źródło ciepła - kolektory pionowe
- odwierty gł – 190mb, szt 92
- kolektory - wężownice pionowe HDPE100

3.

Sieć czynnika grzewczego w obiegu dolnego
źródła ciepła pomiędzy pompami ciepła
a wymiennikami gruntowymi
- sieć przesyłowa z rur HDPE100
- studnie kolektorowe z wyposażeniem
- studnia zbiorcza z wyposażeniem
- pompy obiegowe

4.

Kolektory słoneczne - płaskie
powierzchnia grzewcza około 150m2
wraz z konstrukcją wsporczą

5.

Stacja wymiennikowa w obiegu kolektorów
słonecznych: wymiennik ciepła, armatura,
pompy obiegowe

6.

Zbiornik buforowy ciepła poj. około 16m3

o mocy minimalnej 690 kW
9.

Palnik gazowo - olejowy, modulowany
o wydajności minimalnej 800 kW

10.

Wymiennik ciepła spaliny - woda

klimatyzacji i C.W.U. rozdzielacze,
odmulacze, armatura, sprzęgło
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14.

Stacja wymiennikowa c.w.u. wymienniki,
zasobniki, armatura

kpl.

1

160 000,-

160 000,-

15.

Pompy obiegowe c.o.

szt.

3

15 000,-

45 000,-

16.

Pompy obiegowe wentylacji i klimatyzacji

szt.

2

15 000,-

30 000,-

17.

Pompy cyrkulacyjne c.w.u.

szt.

2

9 500,-

19 000,-

18.

Pompy ładujące c.w.u.

szt.

2

7 500,-

15 000,-

19.

Naczynie przeponowe dla kotłów wodnych
szt.

3

3 750,-

11 250,-

kpl.

1

70 000,-

70 000,-

kpl.

1

23 000,-

23 000,-

kpl.

1

15 000,-

15 000,-

armatura

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

24.

Opomiarowanie energii cieplnej

kpl.

6

18 000,-

108 000,-

25.

Instalacja paliwowa oleju z pompą obiegową

kpl.

1

17 000,-

17 000,-

26.

Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego
kpl.

1

18 000,-

18 000,-

kpl.

1

32 000,-

32 000,-

MKD - Żary, DN 300, H=8 m

kpl.

3

22 000,-

66 000,-

29.

Instalacja rurowa - technologiczna

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

30.

Zabezpieczenia antykorozyjne

kpl.

1

18 000,-

18 000,-

31.

Izolacje termiczne instalacji grzewczych

kpl.

1

37 000,-

37 000,-

29.

Automatyka regulacyjno - sterująca

kpl.

1

230 000,-

230 000,-

30.

System wizualizacji i monitoringu

kpl.

1

125 000,-

125 000,-

31.

Instalacja elektryczna w kotłowni

kpl.

1

185 000,-

185 000,-

32.

Instalacje sanitarne: wentyl., kanalizacji, wody

kpl.

1

25 000,-

25 000,-

33.

Roboty montażowe - technologia

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

34.

Budynek kotłowni - roboty budowlane

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

35.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową

kpl.

1

130 000,-

130 000,-

typ GF REFLEX
20.

Naczynie wzbiorcze dla zładu grzewczego
sterowane kompresorowo

21.

Rozdzielnia ciepła c.o.: rozdzielacze,
armatura

22.

Rozdzielnia ciepła went: rozdzielacze,
armatura

23.

Rozdzielnia c.w.u. i cyrkulacji: rozdzielacze,

z instalacją detekcji gazu system GAZEX
27.

Stacja uzdatniania wody na cele kotłowe
filtr, zmiękczacz , stacja dozująca cetaminy

28.

Kominy ze stali nierdzewnej, dwuściankowe

c.w.u. i wody lodowej w bud. Onkologii
Klinicznej
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacze c.w.u., armatura, izolacje
termiczne

123
36.

Rozdzielnia ciepła ze stacją wymiennikową

kpl.

1

68 000,-

68 000,-

kpl.

1

60 000,-

60 000,-

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

kpl.

1

400 000,-

400 000,-

kpl.

1

320 000,-

320 000,-

zakres wg opisu pkt 9.2.4

kpl.

1

250 000,-

250 000,-

Dokumentacja projektowa

kpl.

1

450 000,-

450 000,-

c.w.u. w bud. administracyjnym
rozdzielacze, pompy, automatyka,
podgrzewacz c.w.u., armatura, izolacje
termiczne
37.

Węzeł wody lodowej w bud. kotłowni
wymienniki, naczynie wzbiorcze, armatura
rozdzielacze, pompy, automatyka,

38.

Instalacja zewnętrzna czynnika obiegowego
kolektorów słonecznych zakres wg opisu
pkt 9.4.2

39.

Instalacja zewnętrzna C.O.
zakres wg opisu pkt 9.2.4

40.

Instalacja zewnętrzna C.W.U. i cyrkulacji
zakres wg opisu pkt 9.2.4

41.

Instalacja zewnętrzna grzewcza na potrzeby
wentylacji i klimatyzacji

42.

RAZEM

8 599 250,-
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10.5. Zestawienie kosztów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów
termomodernizacji

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

4 044 250,0

5 237 750,0

4 901 750,0

8 599 250,0

11. Bilans ciepła dla źródła ciepła
Bilans ciepła rozpatrywanego źródła ciepła dla stanu przed termomodernizacją i
wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z określeniem efektów
energetycznych przedstawiono w tabeli
Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się ze wzoru

Ei =

ηi −η w
× 100%
1 −ηw

gdzie:

η w - sprawność eksploatacyjna źródła ciepła dla stanu przed termomodernizacją
η i - sprawność eksploatacyjna źródła ciepła dla rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego
Tabela
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Zapotrzebowanie na
moc
cieplną źródła ciepła
Moc cieplna
zainstalowana
Zapotrzebowanie na
ciepło
źródła ciepła
Sprawność
eksploatacyjna
źródła
Zużycie energii
pierwotnej
Efekt energetyczny
Ei
Wzrost sprawności
źródła o wartość

Jedn.

Stan przed
Stan po
Wariant Wariant Wariant Wariant
termomode termomode
I
II
III
IV

kW

2225,36

kW

3000,0

GJ/rok

22413,0

%

85

GJ/rok

26368,0

%

-

125

12.

Koszty wytarzania energii dla poszczególnych wariantów termomodernizacji

12.1. Koszty wytarzania energii w stanie istniejącym

koszt wytwarzania energii cieplnej w stanie istniejącym – kotłownia gazowa, parowa
dane wyjściowe

jedn. miary

ilość

Czm

zł/m3

1,0190

Cena paliwa – opłata abonamentowa

Cab

zł/m-c

143,0

Opłata za usługę przesyłową – stała

Sg s

zł/m3/h x h

0,0679

Opłata za usługę przesyłową – zmienna

Sg z

zł/m3

0,2550

3

Paliwo podstawowe
Grupa taryfowa
Cena paliwa – opłat zmienna

ozn.

- gaz ziemny GZ-50
- W6

Moc umowna
Ilość godzin w okresie rozliczeniowym

Mp

m /h

370,0

T

h

8760
3

Wartość opałowa paliwa

Wu

kJ/m

32800

Ilość zużytej energii cieplnej produkowanej przez źródło ciepła

Ec

GJ/rok

22413,0

Sprawność wytwarzania – kotły gazowe, parowe

ηw

-

0,85

Ilość zużytej energii pierwotnej

Ec

GJ/rok

26368,0

Roczne zużycie paliwa gazowego

3

Qp

m /rok

803 900,0

Koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe

Kg. zm

zł/rok

819 174,0

Koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe – stała

Kg. st

zł/rok

220 077,0

Koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe – zmienna

Kg zm

zł/rok

204 994,0

Koszt – opłata abonamentowa - stała

Kab. st

zł/rok

1 716,0

Łączny koszt zakupu paliwa gazowego

Kg

zł/rok

1 245 961,0

Koszt – energia elektryczna – zużycie – 155MWh

Ke

zł/rok

62 950,0

Koszt – woda + ścieki

Kw

zł/rok

5 500,0

Materiały eksploatacyjne – sól, inhibitory

Km

zł/rok

3 500,0

Wynagrodzenia z narzutami

W

zł/rok

30 000,0

Usługi obce – serwis eksploatacyjny

U

zł/rok

80 000,0

Koszty remontów i konserwacji

Kr

zł/rok

90 000,0

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kś

zł/rok

2 000,0

Amortyzacja

Ka

zł/rok

97 000,0

Inne koszty ubezpieczenia, podatki, świadczenia

Ku

zł/rok

15 000,0

Całkowity koszt wytwarzania energii cieplnej - netto

1 631 911,0
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Koszt zakupu gazu ziemnego
- zużycie gazu ziemnego

Q 26368,0 × 1000
=
≅ 803900 m 3 rok
Wu
32,8
- koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe
B=

K g zm = B × C zm = 803900 × 1,0190 ≅ 819174 zl rok + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - stała
K g st = S g s × M p × T = 0,0679 × 370 × 8760 ≅ 220077 zl + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - zmienna
K g zm = B × S g zm = 803900 × 0,2550 ≅ 204994 zl rok + VAT
- opłata abonamentowa
K ab st = n × Cab = 12 × 143 ≅ 1716 zl rok + VAT
Całkowity koszt zakupu gazu wynosi
K g = 819174,0 + 220077,0 + 204994,0 + 1716,0 = 1245961,0 zl rok netto = 1520072,0 zl rok brutto

Koszt produkcji chłodu
Istniejące źródła produkcji chłodu bazują na sprężarkowych agregatach wytwarzania
chłodu – agregatach wody lodowej.
Dla określenia kosztów produkcji chłodu przyjmuje się metodę wskaźnikową tj.:
- z 1 kWh zużytej energii elektrycznej do napędu agregatu wody lodowej przy parametrach
chłodu 7/12oC, średnio produkowane jest około 3 kWh chłodu.
- ilość zużywanej energii chłodu w ciągu roku

- 2550,0GJ/rok = 708,333MWh/rok

- zużycie energii elektrycznej dla wyprodukowania
w/w ilości energii chłodu wynosi w ciągu roku

- 236,00MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej

K cele = Q ele × K ele
= 236,0 × 406,080 ≅ 95835,0 zl rok netto ≅ 116920 zl rok brutto
j
Koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele szpitala
W związku z bardzo złożonym systemem rozliczania kosztów energii elektrycznej do
analizy przyjmuje się średni koszt jednostkowy energii elektrycznej jaki wyniósł
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w roku 2009, tj. 495,417 zł/MWh brutto, 406,080 zł/MWh netto
- ilość zużywanej energii elektrycznej pobieranej z sieci energetycznej - 1730,00 MWh/a
- w tym:
- zużycie energii elektrycznej przez system cieplno-chłodniczy

-

491,0MWh/rok

- zużycie energii na pozostałe cele szpitala

- 1239,0MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele wynosi:

K cele = Q ele × K ele
j = 1339 × 406,080 ≅ 543741,0 zl rok netto = 663364 zl rok brutto
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12.2. Koszty wytarzania energii po modernizacji według WARIANTU-I

- dane wyjściowe
- ilość energii cieplnej wytwarzanej przez źródło ciepła - 20131,0GJ/rok
- zużycie energii pierwotnej

- 21190,0GJ/rok

koszt wytwarzania energii cieplnej po modernizacji źródła wytwarzania według WARIANTU-I
dane wyjściowe

ozn.

jedn. miary

ilość

Czm

zł/m3

1,0190

Cab

zł/m-c

143,0

Eksploatacja kotłów opalanych gazem ziemnym
Paliwo podstawowe
Grupa taryfowa
Cena paliwa – opłat zmienna

- gaz ziemny GZ-50
- W6

Cena paliwa – opłata abonamentowa

3

Opłata za usługę przesyłową – stała

Sg s

zł/m /h x h

0,0679

Opłata za usługę przesyłową – zmienna

Sg z

zł/m3

0,2550

3

Moc umowna
Ilość godzin w okresie rozliczeniowym

Mp

m /h

255,0

T

h

8760
3

Wartość opałowa paliwa

Wu

kJ/m

32800

Ilość zużytej energii cieplnej produkowanej przez źródło ciepła

Ec

GJ/rok

20131,0

Sprawność wytwarzania – kotły gazowe, parowe

ηw

-

0,95

Ilość zużytej energii pierwotnej

Ec

GJ/rok

21190,0

Roczne zużycie paliwa gazowego

Qp

m3/rok

646 040,0

Koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe

Kg. zm

zł/rok

658 314,0

Koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe – stała

Kg. st

zł/rok

151 675,0

Koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe – zmienna

Kg zm

zł/rok

164 740,0

Koszt – opłata abonamentowa - stała

Kab. st

zł/rok

1 716,0

Łączny koszt zakupu paliwa gazowego

Kg

zł/rok

976 445,0

Koszt – energia elektryczna – zużycie 105MWh

Ke

zł/rok

42 640,0

Koszt – woda + ścieki

Kw

zł/rok

4 000,0

Materiały eksploatacyjne – sól inhibitory

Km

zł/rok

2 000,0

Wynagrodzenia z narzutami

W

zł/rok

30 000,0

Usługi obce

U

zł/rok

68 000,0

Koszty remontów i konserwacji

Kr

zł/rok

35 000,0

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kś

zł/rok

2 000,0

Amortyzacja

Ka

zł/rok

130 000,0

Inne koszty ubezpieczenia, podatki, świadczenia

Ku

zł/rok

18 000,0

Całkowity koszt wytwarzania energii cieplnej - netto

1 308 085,0
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Koszt zakupu gazu ziemnego
- zużycie gazu ziemnego
Q
21190,0 × 1000
=
≅ 646040 m 3 rok
Wu
32,8
- koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe
B=

K g zm = B × C zm = 646040 × 1,0190 ≅ 658314 zl rok + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - stała
K g st = S g s × M p × T = 0,0679 × 255 × 8760 ≅ 151675 zl + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - zmienna
K g zm = B × S g zm = 646040 × 0,2550 ≅ 164740 zl rok + VAT
- opłata abonamentowa
K ab st = n × Cab = 12 × 143 ≅ 1716 zl rok + VAT
Całkowity koszt zakupu gazu wynosi
K g = 658314,0 + 151675,0 + 164740,0 + 1716,0 = 976445,0 zl rok netto

Koszt produkcji chłodu
Istniejące źródła produkcji chłodu bazują na sprężarkowych agregatach wytwarzania
chłodu – agregatach wody lodowej.
Dla określenia kosztów produkcji chłodu przyjmuje się metodę wskaźnikową tj.:
- z 1 kWh zużytej energii elektrycznej do napędu agregatu wody lodowej przy parametrach
chłodu 7/12oC, średnio produkowane jest około 3 kWh chłodu.
- ilość zużywanej energii chłodu w ciągu roku

- 2550,00GJ/rok = 708,333MWh/rok

- zużycie energii elektrycznej dla wyprodukowania
w/w ilości energii chłodu wynosi w ciągu roku

- 236,0MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej

K cele = Q ele × K ele
= 236,0 × 406,080 ≅ 95835,0 zl rok netto
j
Koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele szpitala
- zużycie energii na pozostałe cele szpitala

- 1339,0MWh/rok
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- koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele wynosi:

K cele = Q ele × K ele
j = 1339 × 406,080 ≅ 543741,0 zl rok netto = 663364 zl rok brutto
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12.3. Koszty wytarzania energii po modernizacji według WARIANTU-II

- dane wyjściowe
- ilość energii cieplnej wytwarzanej przez źródła ciepła - 20131,0GJ/rok
w tym:
- kotły gazowo-olejowe

- 19247,0GJ/rok

- kolektory słoneczne o powierzchni absorbera ≥600m2 - zużycie energii pierwotnej

884,0GJ/rok

- 20260,0GJ/rok

koszt wytwarzania energii cieplnej po modernizacji źródła wytwarzania według WARIANTU-II
dane wyjściowe

ozn.

jedn. miary

ilość

Czm

zł/m3

1,0190

Cab

zł/m-c

143,0

Eksploatacja kotłów opalanych gazem ziemnym
Paliwo podstawowe
Grupa taryfowa
Cena paliwa – opłat zmienna

- gaz ziemny GZ-50
- W6

Cena paliwa – opłata abonamentowa

3

Opłata za usługę przesyłową – stała

Sg s

zł/m /h x h

0,0679

Opłata za usługę przesyłową – zmienna

Sg z

zł/m3

0,2550

Mp

3

m /h

255,0

T

h

8760

Wartość opałowa paliwa

Wu

kJ/m3

32800

Ilość zużytej energii cieplnej produkowanej przez źródło ciepła

Ec

GJ/rok

19247,0

Sprawność wytwarzania – kotły gazowe, wodne

ηw

-

0,95

Ilość zużytej energii pierwotnej

Ec

GJ/rok

20260,0

Moc umowna
Ilość godzin w okresie rozliczeniowym

Roczne zużycie paliwa gazowego

3

Qp

m /rok

646 040,0

Koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe

Kg. zm

zł/rok

629 415,0

Koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe – stała

Kg. st

zł/rok

151 675,0

Koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe – zmienna

Kg zm

zł/rok

157 508,0

Koszt – opłata abonamentowa - stała

Kab. st

zł/rok

1 716,0

Łączny koszt zakupu paliwa gazowego

Kg

zł/rok

940 314,0

Koszt – energia elektryczna – zużycie 115,0MWh

Ke

zł/rok

46 700,0

Koszt – woda + ścieki

Kw

zł/rok

4 400,0

Materiały eksploatacyjne – sól inhibitory

Km

zł/rok

2 500,0

Wynagrodzenia z narzutami

W

zł/rok

30 000,0

Usługi obce

U

zł/rok

75 000,0

Koszty remontów i konserwacji

Kr

zł/rok

40 000,0

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kś

zł/rok

2 000,0
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Amortyzacja

Ko

zł/rok

180 000,0

Inne koszty ubezpieczenia, podatki, świadczenia

Ku

zł/rok

22 000,0

Całkowity koszt wytwarzania energii cieplnej - netto

1 342 914,0

Koszt zakupu gazu ziemnego
- zużycie gazu ziemnego
B=

Q
20260,0 × 1000
=
≅ 617680 m 3 rok
Wu
32,8

- koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe
K g zm = B × C zm = 617680 × 1,0190 ≅ 629415 zl rok + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - stała
K g st = S g s × M p × T = 0,0679 × 255 × 8760 ≅ 151675 zl + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - zmienna
K g zm = B × S g zm = 617680 × 0,2550 ≅ 157508 zl rok + VAT
- opłata abonamentowa
K ab st = n × Cab = 12 × 143 ≅ 1716 zl rok + VAT
Całkowity koszt zakupu gazu wynosi
K g = 629415,0 + 151675,0 + 157508,0 + 1716,0 = 940314,0 zl rok netto

Koszt produkcji chłodu
Istniejące źródła produkcji chłodu bazują na sprężarkowych agregatach wytwarzania
chłodu – agregatach wody lodowej.
Dla określenia kosztów produkcji chłodu przyjmuje się metodę wskaźnikową tj.:
- z 1 kWh zużytej energii elektrycznej do napędu agregatu wody lodowej przy parametrach
chłodu 7/12oC, średnio produkowane jest około 3 kWh chłodu.
- ilość zużywanej energii chłodu w ciągu roku

- 2550,00GJ/rok = 708,333MWh/rok

- zużycie energii elektrycznej dla wyprodukowania
w/w ilości energii chłodu wynosi w ciągu roku
- koszt zakupu energii elektrycznej

- 236,0MWh/rok
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K cele = Q ele × K ele
= 236,0 × 406,080 ≅ 95835,0 zl rok netto
j
Koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele szpitala
- zużycie energii na pozostałe cele szpitala

- 1339,0MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele wynosi:

K cele = Q ele × K ele
j = 1339 × 406,080 ≅ 543741,0 zl rok netto = 663364 zl rok brutto
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12.4. Koszty wytarzania energii po modernizacji według WARIANTU-III

- dane wyjściowe
- ilość energii cieplnej wytwarzanej przez źródła ciepła - 20131,0GJ/rok
w tym:
- kotły gazowo-olejowe

- 15571,0GJ/rok

- blok kogeneracyjny – moc cieplna 207kW

- 4560,0GJ/rok

- blok kogeneracyjny – moc elektryczna 140kW

-

- zużycie energii pierwotnej

858,0MWh

- 16390,0GJ/rok

- zużycie gazu ziemnego GZ-50 w ciągu 1 godziny pracy bloku - 42,42m3/h
- ilość godzin pracy bloku kogeneracyjnego w ciągu roku

- 6132 h/rok

koszt wytwarzania energii cieplnej po modernizacji źródła wytwarzania według WARIANTU-III
dane wyjściowe
Eksploatacja kotłów opalanych gazem ziemnym
Paliwo podstawowe
Grupa taryfowa
Cena paliwa – opłat zmienna

ozn.

jedn. miary

ilość

Czm

zł/m3

1,0190

Cab

zł/m-c

143,0

- gaz ziemny GZ-50
- W6

Cena paliwa – opłata abonamentowa

3

Opłata za usługę przesyłową – stała

Sg s

zł/m /h x h

0,0679

Opłata za usługę przesyłową – zmienna

Sg z

zł/m3

0,2550

Mp

3

m /h

255,0

T

h

8760

Wartość opałowa paliwa

Wu

kJ/m3

32800

Ilość energii cieplnej produkowanej przez kotły wodne

Ec

GJ/rok

15571,0

Sprawność wytwarzania – kotły gazowe wodne

ηw

-

0,95

Ilość zużytej energii pierwotnej

Ec

GJ/rok

16390,0

Roczne zużycie paliwa gazowego przez kotły wodne

Qp

m3/rok

499 690,0

Ilość energii cieplnej produkowanej przez blok kogeneracyjny

Ec

GJ/rok

4560,0

Ilość energii elektrycznej produkowanej przez blok kogeneracyj.

Ec

MWh/rok

858,0

Moc umowna (dla kotłów + blok kogeneracyjny)
Ilość godzin w okresie rozliczeniowym

Eksploatacja bloku kogeneracyjnego

Sumaryczne zużycie paliwa gazowego przez blok kogeneracyjny

3

Qp

m /rok

260 120,0

Roczne zużycie paliwa gaz. związane z wytworzeniem cieplna

Qp

m3/rok

155 160,0

Roczne zużycie paliwa gaz. związane z wytworzeniem prądu

Qp

m3/rok

104 960,0

w tym:

3

Całkowite zużycie paliwa gaz. przez system grzewczo-energ.

Qp

m /rok

Łączny koszt zakupu paliwa gaz. dla systemu grzew.-energ.

Kg

zł/rok

w tym:

759 810,0
1 121 388,0
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Koszt zakupu paliwa gazowego dla systemu cieplnego

Kg

zł/rok

966 480,0

Koszt zakupu paliwa gazowego dla systemu elektrycznego

Kg

zł/rok

154 908,0

Koszt – energia elektryczna – zużycie 120,0MWh

Ke

zł/rok

48 730,0

Koszt – woda + ścieki

Kw

zł/rok

4 000,0

Materiały eksploatacyjne – sól inhibitory

Km

zł/rok

2 000,0

Wynagrodzenia z narzutami

W

zł/rok

30 000,0

Usługi obce

U

zł/rok

68 000,0

Koszty remontów i konserwacji

Kr

zł/rok

35 000,0

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kś

zł/rok

2 000,0

Amortyzacja

Ko

zł/rok

138 000,0

Inne koszty ubezpieczenia, podatki, świadczenia

Ku

zł/rok

20 000,0

Całkowity koszt wytwarzania energii cieplnej - netto

1 469 118,0

Koszt zakupu gazu ziemnego
- zużycie gazu przez blok kogeneracyjny

Bbk = B j × τ = 42,42 × 6132 = 260120,0 m 3 rok
w tym:
- na cele energii cieplnej

- 155160,0m3/rok

- na cele energii elektrycznej

- 104960,0m3/rok

- zużycie gazu ziemnego przez kotły gazowe
Q 16390,0 × 1000
=
≅ 499690 m 3 rok
Wu
32,8
- sumaryczne zużycie gazu wynosi
Bk =

B = Bbk + Bk = 260120 + 499690 = 759810 m 3 rok
- koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe
K g zm = B × C zm = 759810 × 1,0190 ≅ 774246 zl rok + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - stała
K g st = S g s × M p × T = 0,0679 × 255 × 8760 ≅ 151675 zl + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - zmienna
K g zm = B × S g zm = 759810 × 0,2550 ≅ 193751 zl rok + VAT
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- opłata abonamentowa
K ab st = n × Cab = 12 × 143 ≅ 1716 zl rok + VAT
Całkowity koszt zakupu gazu wynosi
K g = 774246,0 + 151675,0 + 193751,0 + 1716,0 = 1121388,0 zl rok netto

Koszt eksploatacji bloku kogeneracyjnego
Koszt eksploatacji bloku kogeneracyjnego związany jest z zabezpieczeniem
specjalistycznego serwisu oraz materiałów i części zamiennych, koniecznych do
regularnych czynności serwisowych i przeglądów.
Na podstawie rzeczywistych, przykładowych kosztów jakie występują przy eksploatacji
bloków kogeneracyjnych przyjmuje się, że średni koszt eksploatacyjny wynosi:
60zł/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej.
ekspl
K Bekspl
× Q = 60 × 858,0 = 51480,0 zl rok netto
−K = K j

Koszt produkcji chłodu
Istniejące źródła produkcji chłodu bazują na sprężarkowych agregatach wytwarzania
chłodu – agregatach wody lodowej.
Dla określenia kosztów produkcji chłodu przyjmuje się metodę wskaźnikową tj.:
- z 1 kWh zużytej energii elektrycznej do napędu agregatu wody lodowej przy parametrach
chłodu 7/12oC, średnio produkowane jest około 3 kWh chłodu.
- ilość zużywanej energii chłodu w ciągu roku

- 2550,00GJ/rok = 708,333MWh/rok

- zużycie energii elektrycznej dla wyprodukowania
w/w ilości energii chłodu wynosi w ciągu roku

- 236,0MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej

K cele = Q ele × K ele
= 236,0 × 406,080 ≅ 95835,0 zl rok netto
j
Koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele szpitala
W związku z bardzo złożonym systemem rozliczania kosztów energii elektrycznej do
analizy przyjmuje się średni koszt jednostkowy energii elektrycznej jaki wyniósł
w roku 2009, tj. 495,417 zł/MWh brutto, 406,080 zł/MWh netto
- ilość zużywanej energii elektrycznej na pozostałe cele szpitala

- 1339,0MWh/rok

- ilość energii elektrycznej produkowanej przez blok kogeneracyjny

- 858,0MWh/rok

- uzupełnienie energii elektrycznej z sieci energetycznej

- 481,0MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej z sieci energetycznej
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K cele = Q ele × K ele
j = 481 × 406,080 ≅ 195324,0 zl rok netto = 238295 zl rok brutto
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12.5. Koszty wytarzania energii cieplnej po modernizacji według WARIANTU-IV

- dane wyjściowe
- ilość energii cieplnej wytwarzanej przez źródła ciepła - 20131,0GJ/rok
w tym:
- kotły gazowo-olejowe

- 15411,0GJ/rok

- kolektory słoneczne o pow. absorbera około 150m2

-

- pompy ciepła o mocy cieplnej 600kW

- 4500,0GJ/rok

- zużycie energii pierwotnej przez kotły

220,0GJ/rok

- 16222,0GJ/rok

koszt wytwarzania energii cieplnej po modernizacji źródła wytwarzania według WARIANTU-IV
dane wyjściowe
Eksploatacja kotłów opalanych gazem ziemnym
Paliwo podstawowe
Grupa taryfowa
Cena paliwa – opłat zmienna

ozn.

jedn. miary

ilość

Czm

zł/m3

1,0190

Cab

zł/m-c

143,0

- gaz ziemny GZ-50
- W6

Cena paliwa – opłata abonamentowa

3

Opłata za usługę przesyłową – stała

Sg s

zł/m /h x h

0,0679

Opłata za usługę przesyłową – zmienna

Sg z

zł/m3

0,2550

Moc umowna (dla kotłów + blok kogeneracyjny)

Mp

m3/h

255,0

T

h

8760

Ilość godzin w okresie rozliczeniowym

3

Wartość opałowa paliwa

Wu

kJ/m

32800

Ilość energii cieplnej produkowanej przez kotły wodne

Ec

GJ/rok

15411,0

Sprawność wytwarzania – kotły gazowe wodne

ηw

-

0,95

Ilość zużytej energii pierwotnej

Ec

GJ/rok

16222,0

3

Roczne zużycie paliwa gazowego przez kotły wodne

Qp

m /rok

494 573,0

Łączny koszt zakupu paliwa gazowego

Kg

zł/rok

Ec

GJ/rok

4500,0

Średnia efektywność pomp ciepła

COP

-

4,0

Zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła

Mele

MWh/rok

312,0

Koszt jednostkowy energii elektrycznej

Ke-j

zł/MWh

406,08

Koszt energii elektrycznej zużywanej przez pompy ciepła

Ke-p

zł/rok

126 697,0

Koszt – energia elektryczna – zużycie 195,0MWh

Ke

zł/rok

79 185,0

Koszt – woda + ścieki

Kw

zł/rok

4 500,0

Materiały eksploatacyjne – sól inhibitory

Km

zł/rok

4 000,0

Wynagrodzenia z narzutami

W

zł/rok

30 000,0

Usługi obce

U

zł/rok

72 000,0

783 477,0

Eksploatacja pomp ciepła
Ilość energii cieplnej produkowanej przez pompy ciepła
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Koszty remontów i konserwacji

Kr

zł/rok

35 000,0

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kś

zł/rok

2 000,0

Amortyzacja

Ka

zł/rok

150 000,0

Inne koszty ubezpieczenia, podatki, świadczenia

Ku

zł/rok

23 000,0

Całkowity koszt wytwarzania energii cieplnej - netto

1 309 860,0

Koszt zakupu gazu ziemnego
- zużycie gazu ziemnego przez kotły gazowe
Q 16222,0 × 1000
=
≅ 494573 m 3 rok
Wu
32,8
- koszt paliwa – opłata za paliwo gazowe
B=

K g zm = B × C zm = 494573 × 1,0190 ≅ 503970 zl rok + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - stała
K g st = S g s × M p × T = 0,0679 × 255 × 8760 ≅ 151675 zl + VAT
- koszt paliwa – opłata za usługi przesyłowe - zmienna
K g zm = B × S g zm = 494573 × 0,2550 ≅ 126116 zl rok + VAT
- opłata abonamentowa
K ab st = n × Cab = 12 × 143 ≅ 1716 zl rok + VAT
Całkowity koszt zakupu gazu wynosi
K g = 503970,0 + 151675,0 + 126116,0 + 1716,0 = 783477,0 zl rok netto

Koszt eksploatacji pomp ciepła
- zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła przy średnim COP-4 - 312,0MWh/rok
- koszt zakupu energii elektrycznej

K cele = Q ele × K ele
= 312 × 406,080 ≅ 126697,0 zl rok netto
j
Koszt produkcji chłodu
Zaproponowane rozwiązanie techniczno-technologiczne zabezpieczenia potrzeb
chłodniczych pozwalają czerpać energię chłodu bezpośrednio z gruntu jako energię
pasywną bez potrzeby termodynamicznej przemiany.
W związku z tym jedynymi kosztami bezpośrednimi związanymi z zabezpieczeniem
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potrzeb chłodniczych jest koszt zakupu energii zużytej do napędu pomp obiegowych
czynnika obiegowego źródła geotermicznego.
Zużycie energii elektrycznej oraz koszt energii związanej z eksploatacją geotermicznego

źródła chłodu ujęty jest w ogólnym bilansie zużycia energii elektrycznej przez źródło
ciepła i chłodu.

Koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele szpitala
- zużycie energii na pozostałe cele szpitala

- 1339,0MWh/rok

- koszt zakupu energii elektrycznej na pozostałe cele wynosi:

K cele = Q ele × K ele
j = 1339 × 406,080 ≅ 543741,0 zl rok netto = 663364 zl rok brutto
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12.6. Zestawienie kosztów wytarzania energii
L.P.

Rodzaj kosztów

Jedn.

Stan istn.

1

Koszt paliwa (gaz, energia ele.)

1 245 961,0

2

Koszty eksploatacyjne

3.

Koszty energii elektrycznej
- pozostałe potrzeby szpitala
Koszt wytwarzania chłodu

zł/rok
netto
zł/rok
netto
zł/rok
netto
zł/rok
netto
zł/rok
netto

4

Suma kosztów

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

976 445,0

940 314,0 1 121 388,0

910 174,0

385 950,0

331 640,0

402 600,0

399 210,0

399 686

543 741,0

543 741,0

543 741,0

195 324,0

543 741,0

95 835,0

95 835,0

95 835,0

95 835,0

0,0

2 271 487,0 1 947 661,0 1 982 490,0 1 811 757,0 1 853 601,0

