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I. Uprawnienia budowlane.
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II. Oświadczenie.

Zgodnie  z  art.  20  ust.  4  „Prawa  budowlanego”  oświadczam,  że  powyższe
opracowanie:  „Projekt budowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku S9
„Osiedle  Sterowców” w  Dywitach.”  zostało  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z
dnia  16  kwietnia  2004 roku  o  zmianie   ustawy z  7  lipca  1994 roku  –  Prawo
budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu
jakiemu ma służyć.

Branża: SANITARNA PODPIS

Projektował:
mgr inż. Paweł Sokolnicki

WAM/0036/PBS/19

Branża: ELEKTRYCZNA PODPIS

Projektował:
mgr inż. Daniel Filipowicz 

WAM/0096/PWOE/12
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III. Opis techniczny.

do  projektu  budowy  dwufunkcyjnego  węzła  cieplnego  w  budynku  S9  „Osiedle

Sterowców” w Dywitach.

1.           Podstawa opracowania.

 zlecenie inwestora

 projekt  osiedlowej  sieci  ciepłowniczej  „Osiedla  Sterowców” w Dywitach  –  wykonany

przez firmę OLSANIT Radosław Siwek ul. Stalowa 4 lok. 111, 10-420 Olsztyn

 projekt budowlany budynku S9 przekazany przez firmę  ARBET Investment Group sp. z

o.o. ul. Budowlana 3 10-424 Olsztyn

 obowiązujące normy i przepisy

2  .           Opracowanie projektu.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje projekt budowlany dwufunkcyjnego węzła

cieplnego dla nowo powstałego budynku S9 na „Osiedlu Sterowców” w Dywitach. 

Zaprojektowano węzeł dwufunkcyjny obsługujący:

 instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania,

 instalację wewnętrzną ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u.

W ramach projektu zostaną dobrane urządzenia oraz automatyka w węźle.

3  .           Projektowany układ w  ę  zła cieplnego.

Dla  instalacji  wewnętrznych  w  budynku  S9  „Osiedla  Sterowców”  w  Dywitach

zaprojektowano dwufunkcyjny węzeł  cieplny z równoległym układem centralnego ogrzewania

oraz  z  szeregowo  równoległym  układem  przygotowania  ciepłej  wody  wraz  z  zestawami

pompowymi. 

 węzeł  centralnego  ogrzewania  :  dla  potrzeb  instalacji  wewn.  c.o.  dobrano  wymiennik

płytowy  lutowany  o  mocy  300  kW, pompę  ładującą  wymiennik  po  stronie  sieciowej

MAGNA3 32-100 oraz pompę obiegową po stronie instalacyjnej MAGNA3 32-120F. Jako

zabezpieczenie instalacji c.o. dobrano naczynie przeponowe typ Reflex 200N oraz zawór

bezpieczeństwa  DN25  SYR  1915.  Dodatkowo  zaprojektowano  przewód  uzupełniający
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zład  wewnętrznej  instalacji  c.o.  z  sieci  cieplnej  –  przewód  wykonać  o  śr.  nominalnej

15mm.  Na  przewodzie  uzupełniającym  zład  c.o.  zamontować  zawór  2-drogowy  z

siłownikiem 1/2'', filtr siatkowy 1/2'', wodomierz 1/2'' – Qp = 1,6 m3/h, zawór zwrotny

1/2'', zawór odcinający 1/2''.

 węzeł  przygotowania  ciepłej  wody  projektuje  się  z  wymiennikiem  pionowym  (z

wężownicą)  o  pojemności  970  dm3 oraz  mocy  110   kW wraz  z  pompą  cyrkulacyjną

ALPHA2 25-60N oraz pompą obiegową – ładującą wymiennik MAGNA3 32-100.  Jako

zabezpieczenie wewnętrznej  instalacji  c.w.,  dobrano zawór bezpieczeństwa DN25 SYR

2115 oraz naczynie wzbiorcze DT60 firmy Reflex.

4.           Armatura.   

 po  stronie  wody  sieciowej  zastosowano  armaturę  kulową,  spawaną,   kołnierzową,

spełniającą warunki PN 10.

 po  stronie  instalacji  wewnętrznej  c.o.  i  oraz  c.w.  zastosowano  armaturę  kulową,

kołnierzową,  spawaną i gwintowaną, spełniającą warunki PN 10.

5.           Ruroci  ą  gi.

Przewody  wody  sieciowej  oraz  instalacji  c.o.  należy  wykonać  z  rur  stalowych

przewodowych  ze  szwem  o  połączeniach  spawanych  według  PN-80/H-80-74219.  Rurociągi

zimnej  wody  użytkowej,  ciepłej  wody  użytkowej  oraz  cyrkulacji  wykonać  z  rur  stalowych

ocynkowanych  o  połączeniach  gwintowanych  według  normy  PN-EN  10255+A1:2009  lub

alternatywnie z rur z polipropylenu – zachowując średnicę wewnętrzną przewodów. 

6.           Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po pozytywnie przeprowadzonych próbach wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed

korozją zgodnie z PN-70/H-97051.

7.            Izolacja termiczna rurociągów.

Izolacja termiczna rurociągów wykonać z  wełny pokrytej  płaszczem ze  zbrojonej  folii

aluminiowej  typ  Flexorock firmy ROCKWOOL. Grubość  izolacji  wykonać wg normy PN-B-
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02421/2000 - „Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”.

8.           Wytyczne dotycz  ą  ce wykonania w  ę  zła.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  węzła  należy  sprawdzić  zgodność  wymiarów

pomieszczenia z projektem. Obowiązkiem jest sprawdzenie wymiarów w naturze. Nie wolno brać

wymiarów bezpośrednio z rysunków. W przypadku jakichkolwiek zmian lub różnic zauważonych

między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do

Biura Projektowego. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych (wg Ministerstwa

budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

 normy P.K.N.

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

 instrukcje,  wytyczne  i  warunki  techniczne  Producentów  i  Dostawców  materiałów  i

urządzeń

 Węzeł  cieplny  należy  wykonywać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  normami,

normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi.

Roboty montażowe – prowadzić wg wymagań normy PN-EN 13480-1:2012  

9.           Wytyczne budowlane dla pomieszczenia w  ę  zła cieplnego.

Wytyczne budowlane  dotyczące  pomieszczenia  wymiennikowni  w budynku S9 zostały

określone w odrębnej dokumentacji technicznej budynku. 

10.         Dane główne.

 Zapotrzebowanie ciepła:

◦ Qco = 195,510 kW

◦ Qc.w. = 110 kW

◦ Qw = 305,51 kW
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11.         Parametry instalacji.

 Parametry: 

◦ sieć cieplna: Tz/Tp = 85/55°C

◦ instalacja c.o.: Tz/Tp = 75/55°C

◦ instalacja c.w.u.: Tz.w./Tc.w. = 10/70°C

◦ opór hydrauliczny instalacji c.o. = 75,87 kPa

◦ pojemność instalacji c.o. = 1928 L

◦ pojemność instalacji c.w. = 1100 L

12.         Dobór urządzeń c.o. 

12.1.      Dobór wymiennika c.o.

Na potrzeby instalacji c.o. dobrano wymiennik płytowy lutowany  LM110-70H-2” firmy

SECESPOL. 

12.2.      Dobór pompy obiegowej c.o. - strona sieciowa.

Po stronie sieciowej przed wymiennikiem płytowym c.o. na rurociągu powrotnym dobrano

pompę obiegową MAGNA3 32-100 firmy Grundfos. Montaż układu pompowego wg schematu 

technologicznego węzła. 

12.3.      Dobór pompy obiegowej c.o. - strona instalacyjna.

Po stronie instalacyjnej na rurociągu powrotnym dobrano pompę obiegową MAGNA3 32-

120F firmy Grundfos. Montaż układu pompowego wg schematu technologicznego węzła. 

12.4.      Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o.

Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25, o ciśnieniu otwarcia 3 bar

m=
N x 3600

r
[
kg

h
]

m=
195,51 x3600

2125,5
=331,14[

kg

h
]

A=10 x K1 x α x A(P1+0,1)
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m=10 x0,53 x 0,67 x314,2 (0,33+0,1)=479,76[
kg

h
]

m=479,76[
kg

h
]>331,14[

kg

h
]

Dobrano zawór bezpieczeństwa DN25 SYR 1915, d = 20mm, o ciśnieniu otwarcia 3 bar.

12.5.       Dobór naczynia wzbiorczego c.o.

V = 2000 [dm3]

ρ = 999,7 [kg/m3]

Δ˅ = 0,0256 [dm3/kg] (tz = 75°C)

Vu = V x ρ x Δ˅

Vu = 2,00 x 999,7 x 0,0256 = 51,18 [dm3]

Vn = Vu x (Pmax + 1)/(Pmax – P) [dm3]

P = Pst + 0,2bar

 

Pst=
ρ x g x h

1 x 10
5

 [bar]

 

Pst=
999,7 x9,81 x 16,4

1 x 10
5

 = 1,61 [bar]

P = 1,61 + 0,2 = 1,81 [bar]

Vn = 51,18 x (3 + 1)/(3-1,81) = 172 [dm3]

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ 200N

Dobór rury wzbiorczej: 

d = 0,7 x √Vn  [mm]

d = 0,7 x √172  [mm]

d = 9,18 [mm] 9,18mm≥20mm

Przyjęto rurę wzbiorczą o śr. nominalnej 25 mm 
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13.         Dobór urządzeń c.w. 

13.1.      Dobór wymiennika c.w.

Na potrzeby c.w.u., dobrano pojemnościowy podgrzewacz Storatherm Aqua AF 1000/1_C

firmy Reflex.   Podgrzewacz ciepłej wody z jedną wężownicą, wykonany z izolacją z włókien

poliestrowych 100mm. Parametry: 
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13.2.      Dobór pompy c.w.

Na potrzeby cyrkulacji ciepłej wody użytkowej dobrano pompę ALPHA2 25-60N – pompa

przeznaczona do wody pitnej. Jako pompę ładującą wodę grzewczą do wymiennika c.w. dobrano

MAGNA3 32-100. Miejsce montażu układów pompowych wg schematu technologicznego węzła. 

13.3.      Dobór zaworu bezpieczeństwa c.w.u.

m = 5,03 x α c x A x √(P3−P1) xγ

m = 5,03 x 1 x 100 mm2 x √(0,6−0,3)x902 ,5=8276,61kg /h

Przepustowość dla zaworu:

m = 5,03 x α c x F x √(P3−P1) x γ

m = 5,03 x 0,3 x 314 mm2 x √(0,66−0) x899 ,1=11542,37 kg/h

Dobrano zawór bezpieczeństwa DN25 SYR 2115, d = 20mm, o ciśnieniu otwarcia 6 bar.
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13.4.      Dobór naczynia wzbiorczego c.w.u.
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14.         Dobór automatyki.

Dobrano sterownik swobodnie programowany MR208-MULTICO+ wraz z uniwersalnym

modułem wejść wyjść ATTO UIO firmy FRISKO. 

15.         Pomiar zużycia ciepła.

W węźle  cieplnym zostanie  zamontowany licznik  energii  cieplnej  firmy  KAMSTRUP,

składający się z:

 Statycznego przetwornika przepływu ULTRAFLOW® 54 DN50 – qp = 15 m3/h;

 elektronicznego mechanizmu liczącego MULTICAL 603;

 czujnika temperatury.  Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespołem, który mierzy

temperaturę wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie węzła, otrzymuje sygnał z miernika

przepływu, a następnie oblicza i wskazuje ilość dostarczonego ciepła.

16.         Zawór 3-drogowy mieszający.

Dobrano  zawór  3-drogowy  mieszający  DN32  ARV  385  ProClick  Kvs  =  16  m3/h  z

siłownikiem elektrycznym ARM 343 ProClick. Montaż zaworu wykonać przed pompą obiegową

obiegu sieciowego c.o., wg schematu technologicznego węzła. 

17.         Dobór wodomierza z.w.

Na rurociąg wody zimnej doprowadzonym do pomieszczenia wymiennikowni w celach

technologicznych produkcji ciepłej wody użytkowej, dobrano wodomierz skrzydełkowy dn40, o

maksymalnym strumieniu objętości Q4  = 20 m3/h. Zestaw wodomierzowy należy wyposażyć w 2x

zawór  odcinający  2'',  filtr  siatkowy  2''  oraz  zawór  zwrotny  antyskażeniowy  EA 2''.  Montaż

zestawu opomiarowania należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 

18.         Próba ciśnieniowa.

Próbę  po  stronie  sieciowej  węzła  należy  przeprowadzić  przy  zamkniętych  zaworach

głównych odcinających węzeł od sieci cieplnej. Badanie prowadzić przez napełnienie wodą zimną

i ciśnieniu większym o 50% niż przewidziane ciśnienie robocze, nie może być mniejsze niż 10

bar. Badanie szczelności instalacji na gorąco wykonać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania

na zimno. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić po uruchomieniu węzła – przy najwyższych

Olsztyn Marzec 2020
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parametrach  roboczych.  Przed  przystąpieniem do próby działania  instalacji  w stanie  gorącym

budynek  powinien  być  ogrzewany w ciągu  co  najmniej  72  godzin.  Wynik  próby szczelności

uważa się  za pozytywny jeżeli  przez czas  trwania próby oraz po jej  wykonaniu nie nastąpiły

uszkodzenia instalacji. Z wykonywanych prób należy sporządzać protokoły. 

Po wykonaniu połączeń, instalację c.o. w stanie odkrytym poddać próbie szczelności wodą

o ciśnieniu 4,5 bar przez okres 2 godzin. Jeżeli po tym czasie nie nastąpi spadek ciśnienia na

manometrze instalację c.o. uważa się za szczelną. Badanie próby szczelności przeprowadzać przy

odłączonym naczyniu wzbiorczym oraz zaworze bezpieczeństwa. 

Próbę szczelności w instalacji c.w.u. należy wykonać przed zakryciem rurociągów oraz

podłączeniem armatury, instalacja musi zostać odłączona od źródła ciepła. Podczas wykonywania

próby  szczelności  ciśnienie  w  instalacji  nie  może  przekraczać  wartości  ciśnienia  próbnego

równego 9 bar.  Próbę przeprowadzić zimną wodą po okresie  10 minut  uzupełnić do wartości

ciśnienia próbnego. Następnie przez okres 10 minut obserwować spadki ciśnienia na manometrze.

Jeżeli po upływie 40 minut niezaobserwowane zostały spadki ciśnienia większe niż 0,6 bar próbę

uważa się za pozytywną. Po prawidłowym przebiegu badania wstępnego, należy wykonać badanie

główne. Jeżeli ciśnienie w instalacji nie spadnie więcej niż 0,2 bar przez okres 2 godzin instalację

uważa się za szczelną. 

19.         Płukanie instalacji.

Do płukania  stosowana jest  woda wodociągowa o jakości  przeznaczonej  do picia  i  na

potrzeby gospodarcze. Instalacje uważamy za przepłukaną w momencie gdy woda wypływająca z

armatury jest czysta według oceny wzrokowej. Do dezynfekcji stosuje się chlorek wapnia w ilości

100mg/l  pozostawiając  ten  roztwór  w  instalacji  na  okres  jednej  doby.  W  celu  sprawdzenia

instalacji pod kątem jakości wody, przeprowadza się analizę bakteriologiczną. 

20.         Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze prac związanych z budową węzła przeprowadzić zgodnie z normą

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 

Olsztyn Marzec 2020

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 

Jakiekolwiek zmiany wymagają uzgodnienia z projektantem. 21



OLSANIT Radosław Siwek
10-420 Olsztyn ul. Stalowa 4 lok. 111

Uwaga:  

Pomimo  szczególnej  staranności  przy  konstruowaniu  powyższego  projektu  nie

wyklucza się możliwości wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń i/lub

materiałów. 

Projektował:           Opracował:

mgr inż. Paweł Sokolnicki inż. Radosław Siwek
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21.         Wytyczne branży elektrycznej dla pomieszczenia węzła cieplnego w budynku 

S9  „Osiedle Sterowców” w Dywitach:  

 W rozdzielnicy  głównej  budynku  (administracyjnej)  zamontować  jednofazowy pomiar

energii  elektrycznej  do  rozliczania  za  energię  z  operatorem.  Zabezpieczenie

przedlicznikowe zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia Operatora.

 W pomieszczeniu węzła zamontować rozdzielnicę elektryczną węzła w obudowie min.

IP55  2x12  modułów  wyposażoną  w  wyłącznik  główny  typu  FR  40A;  ochronnik

przepięciowy  typu  C;  wyłączniki  różnicowo-prądowe  25A/0,03A  AC,  wyłączniki

nadmiarowo-prądowe B6A i B10A i styczniki 25A 1xNO 1xNZ 230V.

 W pomieszczeniu  należy  zamontować  oświetlenie  przemysłowe,  hermetyczne  LED  o

stopniu ochrony IP65 i średnim natężeniu w pomieszczeniu min. 200 lx – wg normy PN –

EN 12464. Lokalizacja oświetlenia zgodnie z częścią rysunkową.

 Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S przewodami typu YDY i YLY. Wszystkie

przewody winny posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy.

Obwody  jednofazowe  wykonać  jako  3-żyłowe.  Szczegóły  związane  z  wykonaniem

instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzętu oraz przebieg projektowanych instalacji

przedstawiono na rzutach. Zastosować osprzęt o min. IP 44

 W  pomieszczeniu  węzła  przewody  prowadzić  w  korytkach  kablowych  metalowych,

listwach  kablowych  n/t,  a  podejście  do  urządzeń  i  aparatów  w  rurkach  ochronnych

giętkich.  Wszystkie  przewody należy  wprowadzać  do  rozdzielnicy  i  aparatów poprzez

dławiki dostosowane do przekroju przewodów.

 Projektuje  się  ochronę  wg  PN-HD 60364-4-41  czyli  izolowanie  części  czynnych  jako

ochrona  podstawowa,  samoczynne  wyłączanie  zasilania  poprzez  wyłączniki

nadmiarowoprądowe jako ochrona przy uszkodzeniu, oraz wyłączniki różnicowoprądowe

jako ochrona uzupełniająca. Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.

 W  pomieszczeniu  węzła  cieplnego  należy  wykonać  szynę  wyrównawczą  wokół

pomieszczenia  bednarką  ocynkowaną  FeZn  25x4mm  i  pomalowaną  zgodnie  z  normą

łączącą miedzy sobą instalacje wody zimnej, ciepłej oraz c.o i podłączyć do zacisków PE

rozdzielnicy  węzła.  Połączenia  wyrównawcze  pomiędzy  szyną  wyrównawczą  węzła

Olsztyn Marzec 2020
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cieplnego, a urządzeniami technicznymi wykonać przewodami LgY 10mm² przy pomocy

opasek uziemiających giętkich odpowiednich do średnicy rur. Szynę wyrównawczą węzła

cieplnego z punktem pomiarowym należy wyprowadzić na zewnątrz budynku lub połączyć

z  główną  szyną  wyrównawczą  budynku.  Wyprowadzenie  na  zewnątrz  budynku  szyny

wyrównawczej  wykonać  bednarką  FeZn  25x4  dla  której  należy  wykonać  uziomu

miejscowy pionowy za pomocą szpilek do uzyskania wymaganej wartości R<10Ω.

Uwaga:  

Pomimo  szczególnej  staranności  przy  konstruowaniu  powyższego  projektu  nie

wyklucza się możliwości wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń i/lub

materiałów.

Projektował:

mgr inż. Daniel Filipowicz

Olsztyn Marzec 2020

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 
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