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I    OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

– Umowa nr ZMSP/UM/B/II/6/2/15/2019 zawarta w dniu 18.06.2019 w
Warszawie między Miastem Stołecznym Warszawą  z siedzibą: 00-950
Warszawa, Plac Bankowy 3/5 a Tomaszem Biedruna przedsiębiorcą
prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą Tomasz Biedruna
Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych INSTALATOR 01-494
Warszawa ul. Blatona 4/8.

– Protokół ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych do projektu węzła
cieplnego  Veolia 11.04.2019r

– Prokokół ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych dla instalacji
centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej
zasilanych z węzłów indywidualnych Veolia 11.04.2019r

– Informacja o obiekcie – węzeł cieplny wydana przez Veolia z dn.2019.07.
30.

– E-mail z Wydziału ds. Technicznych i Eksploatacyjnych z dnia 24.07.2019r
w sprawie danych wyjściowych do projektu c.w.

– Projekt budowlany-wykonawczy remontu instalacji c.o. opracowany przez
pracownię w 08.2019r.

– Inwentaryzacja do celów projektowych
– Notatka służbowa w sprawie dokumentacji technicznej remontu instalacji

c.o. i węzła cieplnego  z dnia 19.08.2019.
– Normy, przepisy, wytyczne projektowe
– Uzgodnienia międzybranżowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany-wykonawczy remontu węzła
cieplnego centralnego ogrzewania,  i ciepłej wody użytkowej w zakresie
technologii i automatyki (całkowitą wymianę węzła cieplnego) w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, 4 piętrowy, 30 mieszkań,
kubatura ok.5775m3 . Zapotrzebowania ciepła dla budynku wg Informacji o
obiekcie  Nco = 125,6 kW, Ncw max = 60,5kW.
Urządzenia w węźle:
Wymienniki ciepła c.o. i c.w. typu JAD, pompy c.o. UMC 40-60 szt 1, UPS 40-
60 szt 1, pompy c.w. UPS 32-80N szt. 1, UPS 32-80B szt. 1, naczynie
wzbiorcze Reflex.
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  TECHNOLOGIA
UWAGA OGÓLNA

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonawczy remontu węzła cieplnego
c.o. i c.w. (całkowitą wymianę węzła cieplnego) w  budynku mieszkalnym przy
ul. Gierymskiego 1 w Warszawie w zakresie technologii i automatyki. Projekt
opracowano na podstawie obliczeń  hydraulicznych, wykazu urządzeń, danych
technicznych pomp, doboru wymienników, schematu technologicznego węzła
cieplnego i rysunków poszczególnych modułów węzła opracowanych przez
producenta węzła kompaktowego etx ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. Ostrołęka.
Inwestor powinien wystąpić do Veolii o korektę mocy zamówionej- notatka
służbowa z dnia 19.08.2019r. Nco = 98,8 kW,  Ncw max = 76 kW,  Ncw śr = 22
kW.

4.1.   DANE WYJŚCIOWE Z PROJEKTU REMONTU INSTALACJI C.O.

– parametry temperaturowe instalacji c.o.    tz = 70°C,  tp = 50°C
– projektowe obciążenie cieplne φ wg PN-EN 12831-2006  (zapotrzebowanie

na ciepło)                    φ = 98,8 kW
– opory instalacji c.o.    ∆p = 20 kPa,
– ciśnienie dopuszczalne w instalacji c.o.   P = 0,4 MPa,
– ciśnienie statyczne  w instalacji  c.o.   P = 16 m H2O
– przewody z  rur z PP stabilizowanych
– pojemność instalacji c.o.    V = 0,8m3 ,
– ciśnienie robocze w instalacji c.o.   p = 0,4 MPa

4.2.  DANE WYJŚCIOWE  Z  INSTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.W.

Ilość osób  n = 58 osób
Obliczeniowa moc cieplna  węzła c.w. przy Vcw = 100 dm3 /os  tzw/tcw = 5/60°C
wg  Wytycznych projektowania  węzłów cieplnych część 1 wydanych przez
Veolia 08.2017r , Ncw max = 76kW, Ncw śr = 22kW
parametry temperaturowe instalacji c.w.    tcw = 60°C,  tzw = 5°C / 19°C
opory instalacji cyrkulacyjnej ∆p = 20 kPa,
ciśnienie dopuszczalne w instalacji c.w. P = 0,6 MPa,
przewody z rur PP stabilizowanych
średnice rur dochodzące do węzła w.z.   50PP, c w    50PP, cyrk.  40PP

4.3. DANE WYJŚCIOWE Z INFORMACJI O OBIEKCIE

Ciśnienia w miejscu włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej
∆p zima = 0,70 MPa , ∆p lato = 0,20 MPa, p zasil (zima) = 1,1 MPa  (10 atn+ 1 atm)

4.4.   PARAMETRY PRACY WĘZŁA   (PO STRONIE WODY SIECIOWEJ)

ZIMA
MOC WĘZŁA
Nco = 98,8 kW,  Ncw max = 76 kW,  Ncw śr = 22 kW



Projekt budowlany wykonawczy remontu węzła cieplnego - technologia i automatyka
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Gierymskiego 1   Warszawa

4

PRZEPŁYWY SIECIOWE
Vco = 1,37 m3 /h, Vcw = 1,27 m3 /h,  razem V = Vco+ Vcw = 2,64 m3 /h
PARAMETRY
Tz/Tp = 119/55°C
MINIMALNE WYMAGANE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE
∆p = 115,8 kPa
REGULOWANA RÓŻNICA CIŚNIEŃ  ∆p = 67 kPa

LATO
MOC WĘZŁA
Ncw max = 76 kW,  Ncw śr = 22 kW
PRZEPŁYWY SIECIOWE
V = 1,47 m3 /h
PARAMETRY
Tz/Tp= 73/25°C
MINIMALNE WYMAGANE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE

∆p = 88,1 kPa
REGULOWANA RÓŻNICA CIŚNIEŃ  ∆p = 56 kPa

4.5.   PARAMETRY PRACY WĘZŁA   (PO STRONIE WODY INSTALACYJNEJ)
ZIMA
Nco = 98,8 kW,  Ncw max = 76 kW,  Ncw śr = 22 kW
PRZEPŁYWY INSTALACYJNE
Vco = 4,38 m3 /h, Vcw = 1,23 m3 /h, Vcyrk = 0,25 m3 /h,
PARAMETRY C.O.  tz/tp = 70/50°C
PARAMETRY C.W. tcw/tzw = 60/5°C

LATO
Ncw max = 76  kW,  Ncw śr.= 22 kW
PRZEPŁYW  INSTALACYJNY
Vcw = 1,23 m3 /h, Vcyrk = 0,25 m3 /h,
PARAMETRY C.W. tcw/tzw = 60/5°C

5.     ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE AUTOMATYKA

OBWÓD – 1 stabilizacja różnicy ciśnień i przepływu
OBWÓD – 2  regulacja stałowartościowa temperatury c.w. oraz  STB
OBWÓD – 3 automatyczna regulacja nadążna temperatury zasilania instalacji
                     c.o.  w  zależności  od  temperatury  zewnętrznej  wg  krzywej
                     grzania  oraz STW
OBWÓD – 4 układ do pomiaru zużycia ciepła (makieta - pomiar ogólny)
OBWÓD – 5 układ do pomiaru zużycia ciepła (do rozliczeń wewnętrznych)
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5.1.    KONFIGURACJA - REGULATOR 5573

Nastawa bloków funkcyjnych
FB 0 – wył. – optymalizacja
FB 1 – wył. – adaptacja
FB 2 – wył. – adaptacja krótkoczasowa
FB 3 – zał. – praca w lecie
FB 4 – wył. – opóźniona rejestracja temperatury zewnętrznej
FB 5 – zał. – automatyczne przełączanie czasu na letni/zimowy
FB 6 – wył. – program dni świątecznych i ferii
FB 7 – wył.    – dezynfekcja termiczna /docelowe załączenie/
FB 8 – zał. – priorytet do przygotowania c.w.u. w obwodzie pierwotnym
FB 9 – wył. – równoległa praca pomp
FB 10 – zał. – 3-punktowa regulacja obwodu c.o., parametry regulacyjne

   współczynnik wzmocnienia K = 0,5 czas zdwojenia T = 120s
   czas przejścia dla silnika T = 120 s

FB 11 – wył. – ograniczenie odchyłki regulacji dla sygnału otwarcia obwodu
                           c.o.
FB 12 – wył. – ograniczenie odchyłki regulacji dla sygnału otwarcia obwodu
                           c.w.u.
FB 13 – wył. – czujnik temperatury w pomieszczeniu
FB 14  – wył. – czujnik temperatury w zasobniku
FB 15 – wył. – czujnik temperatury w zasobniku FS2
FB 16 – wył. – czujnik NTC
FB 17 – zał. – 3-punktowa regulacja obwodu c.w.u., parametry regulacyjne
                             K = 0,5    T = 60 s     T = 30 s
FB 18 – wył. – wejście prądowe dla czujnika temperatury zewnętrznej
Ustawienie kolejnych bloków funkcyjnych jest możliwe po podaniu kodu
cyfrowego znajdującego się w Instrukcji montażu i obsługi EB 5573 PL.
FB 20 – zał. – czujnik temperatury wody powrotnej
FB 21 – wył. – ograniczenie temperatury wody powrotnej dla przygotowywania
                           c.w.u. w obwodzie pierwotnym
FB 22 – wył. – wejście prądowe dla rejestracji natężenia przepływu
FB 23 – wył. – wskazanie i ograniczenie min i max natężenia przepływu
zał./EIN/     – załączenie bloku funkcyjnego
wył./AUS/      – wyłączenie bloku funkcyjnego

5.2.    PARAMETRYZACJA

Wybór konfiguracji układu Anl- schemat instalacji     11.9
1. Wpisanie aktualnej godziny, dnia roku                    c.o.
2. Nachylenie krzywej grzania                                        1,2 
3. Poziom krzywej grzania 0
4. Maksymalna temperatura wody zasilającej 70°C
5. Minimalna temperatura wody zasilającej                   38°C
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6. Obniżenie temperatury zasilania                               0
7. Krzywa temperatury powrotu                                wg Veolia
8. Poziom krzywej temperatury wody powrotnej 0
9. Maksymalna temperatura wody powrotnej 55°C
10. Minimalna temperatura wody powrotnej 25°C
11. Wartość graniczna temperatury dla pracy lato–zima  18°C
12. Tygodniowy program pracy dla c.o. wg potrzeb użytkownika
13.Dni świąteczne                                                            wg potrzeb użytkownika
14.Wartość zadana c.w. 60°C
15.Tygodniowy program pracy dla c.w. wg potrzeb użytkownika
16.Tygodniowy program pracy dla pompy cyrkulacyjnej wg potrzeb użytkownika
17.Temperatura wyłączająca przygotowanie c.w. 60°C

6.   WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wykaz urządzeń  wchodzących w skład węzła kompaktowego, dobranych przez
producenta węzła  umieszczono na końcu opisu.

6.1. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW  NIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD WĘZŁA
       KOMPAKTOWEGO

L.p. OPIS JEDN. ILOŚĆ
4.1 Rura stalowa ze szwem ze stali gatunku P235TR2 zgrzewana

elektrycznie, Norma przedmiotowa  PN-EN 10217-1:2004/A1/2006
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych- Warunki
techniczne dostawy-Część1: Rury ze stali niestopowych z
określonymi własnościami w temperaturze pokojowej. Rury muszą
posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 i
posiadać poświadczenie badania jakościowego wydane przez
Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa. DN15
21,3X3,2mm

m 9

4.2 Rura j.w. lecz DN 40  48,4 x 3,2 mm m 14
4.3 Rura z PP-R stabilizowana perforowaną wkładką aluminiową PN20

z systemu instalacyjnego BOR plus Dzxe = 32mmx5,4mm prod.
Wavin

m 2

4.4 Rura z PP-R  do wody zimnej system j.w.   Dzxe = 50mmx8,4mm m 9
4.5 Rura z PP-R PN20 stabilizowana perforowaną wkładką aluminiową

PN20 z systemu instalacyjnego BOR plus  Dzxe = 40mmx6,7mm
prod. Wavin

m 9

4.6 Rura j.w. lecz 50mmx8,4mm m 9
4.7 Rura j.w. lecz 75mmx12,5mm m 12

7. MONTAŻ I WYKONANIE
Całość  robót  montażowych   wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi normami
PN-EN, przepisami  BHP, p.poż.,  Wytycznymi  projektowania węzłów cieplnych
i  Wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Węzłów Ciepłowniczych zeszyt nr 8 COBRTI INSTAL 2003.
Wszystkie urządzenia i materiały użyte przez producenta węzła kompaktowego
muszą spełniać  wszystkie wymagania Veolia. Zaprojektowano  podpory
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ślizgowe w roztawie co 1,2m z wkładkami elastycznymi ograniczającymi
ewentualne drgania i hałas. Zgodnie z punktem 4.12.4. Wytycznych
projektowania węzłów cieplnych  część 1 wydanych przez Veolia wymagany
jest punkt stały na wężle podłączeniowym lub jego sąsiedztwie. W projekcie
uwzględniono zapis wyżej wymienionego punktu poprzez pozostawienie
miejsca na ewentualny punkt stały w pomieszczeniu węzła cieplnego (w
przypadku jego braku przed budynkiem)  na odcinku istniejącego przyłącza
przewidzianego do adaptacji dla potrzeb projektowanego węzła cieplnego.
Adaptacja przyłącza w pomieszczeniu węzła cieplnego nie wchodzi w zakres
projektu remontu węzła cieplnego.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu Inwestor powinien załatwić
wszystkie sprawy formalne (pozwolenia i zgody) wymagane przepisami.
Pomieszczenie węzła cieplnego musi spełniać wymogi PN-EN-02423  styczeń
1999  Węzły ciepłownicze Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprojektowano izolację termiczną przewodów poza modiłami zgodnie z:
– PN-B-02421 lipiec 2000, Izolacja cieplna przewodów ,armatury i urządzeń
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r

Dz.U. 2017 poz. 2285 w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny
odpowiadać budynku i ich usytuowanie – załącznik nr 1.

Zaprojektowano izolację termiczną rur otulinami z wełny kamiennej pokrytej
zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną (otuliny niepalne)
– rury wody sieciowej   DN40 izolować otulinami  grubości  40 mm
– rury wody instalacyjnej z PP  Dz = 32mm izolować otulinami  grubości

20mm
– rury wody instalacyjnej z PP Dz = 40mm, Dz = 50mm, izolować otulinami

grubości 30mm
– rury wody instalacyjnej z PP Dz = 75mm, izolować otulinami  grubości

50mm
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C. Przyjęte
rozwiązania projektowe przewidują taką możliwość.

Wszystkie materiały budowlane powinny być I gatunku i posiadać:
– Aktualną aprobatę techniczną /t.j. pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie/
– Aktualny certyfikat zgodności /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji/ wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień
zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z określoną normą
lub właściwymi przepisami prawnymi

– Deklarację zgodności t.j. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób jest zgodny z zasadniczymi  wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub określoną normą
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– Pozytywną opinię P.Z.H.,
– Świadectwo dopuszczenia do stosowania w  budownictwie

CZĘŚĆ BUDOWLANA
Zgodnie z notatką służbową z dnia 19.08.2019r zaprojektowano ściankę
działową w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego w celu wyniesienia
istniejącego przewodu gazowego poza projektowane pomieszczenie nowego
węzła cieplnego. Rozwiązania projektowe przedstawiono na rys. nr S7
Każdorazowa  zmiana  w  stosunku  do  projektu  wymaga  wcześniejszej
zgody  projektanta. Projekt realizować pod nadzorem autorskim.


