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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy dwufunkcyjnego węzła ciepła wraz  

z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Iławie przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7. 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt budowlany. 

1.3. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny. 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwufunkcyjnego 

węzła ciepła wraz z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w Iławie przy ul. Gen. Leopolda 

Okulickiego 7. 

 
Inwestycja prowadzona będzie na dz. geod. nr: 

- 537/34 - obr. 12. 
 
 
3. DANE OGÓLNE 

     Energia cieplna do węzła ciepła dostarczana będzie z istniejącej 

sieci cieplnej projektowanym przyłączem cieplnym. 

  
 
4. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 

Sieć cieplna: 

 - zima :  T = 130oC / 70oC,   pmax = 1,6MPa 

 - lato : T = 75oC / 40oC,  pmax = 1,6MPa 

 
Instalacje w budynku: 

 - centralne ogrzewanie - tz/tp = 80°C/60°C, pmax = 0,5MPa 

 - ciepła woda   - tz/tc = 10°C/60°C, pmax = 0,6MPa 

 
 
5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

5.1. MAKSYMALNE 

- centralne ogrzewanie     Qo   = 112,8kW 

- ciepła woda       Qcw  =  85,4kW 

   R a z e m     QM   = 198,2kW 
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5.2. ŚREDNIOGODZINOWE 

- centralne ogrzewanie     Qo   = 112,8kW 

- ciepła woda       Qcw  =  29,9kW 

   R a z e m     QM   = 142,7kW 

 

6. PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

Przyłącze cieplne do budynku wykonać z rur i kształtek stalowych bez 
szwu wg  PN-EN 10216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych w 
standardowej izolacji termicznej. 

Przewody układać w gruncie na głębokości min. 0,80m p.p.t. w wykopie 
wąskoprzestrzennym na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o 
grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy 
większej niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z 
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 
25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przebiegu instalacji i rzędnych posadowienia przewodów. 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przyłącza i 
instalacje zewnętrzne traktować jako czynne. Podczas prowadzonych robót 
ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę przy zbliżeniu wykonywanych 
sieci i przyłączy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrębie 
istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 

W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza cieplnego z 
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejących przewodach 
elektrycznych i telekomunikacyjnych należy zamontować dwudzielne rury 
osłonowe o średnicy wynikającej z przekroju przewodu gazowego, 
elektrycznego i telekomunikacyjnego oraz długości obejmującej odcinek 
min. 1,0m poza krawędź zewnętrzną przewodu z każdej strony. 
 
 
7. WĘZEŁ CIEPŁA 

 Jako źródło ciepła dla budynku do celów centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody należy zastosować kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła (jako 
rozwiązanie systemowe). 
 
Moc węzła ciepła: 

 - Qco = 112,8kW 
 - Qcw =  85,4kW 
 
Elementy kompaktowego węzła ciepła: 

A. Moduł pomiarowo-regulacyjny: 

- zespół sieciowych zaworów odcinających węzeł cieplny od przyłącza, 
- część filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposażona w 
magnetofiltr lub odmulaczy wody sieciowej oraz zestaw manometrów i 
termometrów, 
- zawór regulacyjny bezpośredniego działania, zamontowany na przewodzie 
powrotnym wody sieciowej. 
- ultradźwiękowy licznik ciepła, z przepływomierzem oraz zestawem 
czujników temperatury wody sieciowej. 
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B. Moduł centralnego ogrzewania: 

- wymiennik płytowy lutowany, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, zamontowany na 
powrocie wymiennika c.o., 
- zespół pompy obiegowej instalacji c.o., 
- zespół filtracyjny wody instalacyjnej c.o., 
- magnatoodmulacz z wkładem magnetycznym, 
- szafka zasilająco-sterownicza, ze sterownikiem i zestawem czujników 
temperatury oraz zestawem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia, 
- zabezpieczenie STB - 90oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.o., 
- przeponowe naczynie wzbiorcze, 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
C. Moduł ciepłej wody: 

- wymiennik płytowy lutowany dla przygotowania ciepłej wody, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, 
- zespół filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjnej 
- zespół pompy cyrkulacyjnej c.w., 
- zabezpieczenie STB - 60oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w., 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
 W budynku przewidziano kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła "Danfoss" 
typu DSE2 FLEX FR, stanowiący rozwiązanie systemowe. 
 Kartę katalogową dwufunkcyjnego węzła ciepła zamieszczono  
w załączniku do opracowania. 
 
7.1. RUROCIĄGI 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - z rur stalowych czarnych wg 
PN-73/H-74219 bez szwu o połączeniach kołnierzowych i spawanych, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - z rur stalowych czarnych ze 
szwem wg PN-79/H-74244 o połączeniach spawanych, kołnierzowych i 
gwintowanych, 
- instalacja zimnej wody – z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, 
- instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – z rur stalowych 
nierdzewnych lub rur polipropylenowych. 
 
7.2. ARMATURA 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych lub kołnierzowych 
pn=2,5MPa ts=200

0C, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, kołnierzowych lub 
gwintowanych pn=1,0MPa ts=120

0C, 
- instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – armatura 
odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych pn=1,0MPa 
ts=120

0C. 
  
7.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

 Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i 
poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031. 
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7.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją 
przez malowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać 
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować dwukrotnie 
farbą antykorozyjną do temperatury 2000C. 
 
7.5. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody rurowe w obiegu pierwotnym w pomieszczeniu węzła cieplnego 
izolować otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej o gr. 80mm w płaszczu 
z folii aluminiowej, natomiast pozostałe przewody instalacji ogrzewczej 
po stronie wtórnej oraz przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 
ciepłej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z 
płaszczem polietylenowym o grubości izolacji wg poniższej tabeli. 

 

L.p. Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035 W/(m·K)
1)
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

Uwaga: 
1)
 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

  
 Przewody instalacji zimnej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej z płaszczem polietylenowym o grubości izolacji 20mm. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 „Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody oznaczyć kolorami zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

 
 

8. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  zachowując  
przepisy  BHP zgodnie z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano–Montażowych”, "Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
układanych bezpośrednio w gruncie", "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych”, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez „COBRTI INSTAL” oraz 
obowiązującymi  normami i sztuką  budowlaną, stosując  materiały  mające  
aktualne  aprobaty techniczne, certyfikaty jakościowe oraz certyfikaty 
potwierdzające skład materiałowy odpowiadający zaprojektowanym  
w projekcie wykonawczym urządzeniom. 
 
 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy jednofunkcyjnego węzła ciepła  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Iławie przy  

ul. Gabriela Narutowicza 3 wraz z przyłączem cieplnym do budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Iławie przy ul. Gabriela 

Narutowicza 5. 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt budowlany. 

1.3. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny. 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejącego  

węzła ciepła o moduł centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym zlokalizowanym w Iławie przy ul. Gabriela Narutowicza 3 

wraz z przyłączem cieplnym niskoparametrowym do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w Iławie przy ul. Gabriela Narutowicza 5. 

 
Inwestycja prowadzona będzie na dz. geod. nr: 

- 150 i 151 - obr. 11. 
 
 
3. DANE OGÓLNE 

     Obecnie energia cieplna do pomieszczenia węzła ciepła jest 

dostarczana z istniejącej sieci cieplnej istniejącym przyłączem cieplnym. 

  
 
4. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 

Sieć cieplna: 

 - zima :  T = 130oC / 70oC,   pmax = 1,6MPa 

 - lato : T = 75oC / 40oC,  pmax = 1,6MPa 

 
Instalacje w budynku: 

 - centralne ogrzewanie - tz/tp = 80°C/60°C, pmax = 0,5MPa 

 
5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

5.1. CENTRALNE OGRZEWANIE 

- budynek mieszkalny nr 3    Qo   =  44,1kW 

- budynek mieszkalny nr 5    Qcw  =  44,6kW 

   R a z e m     QM   =  88,7kW 



 4

6. WĘZEŁ CIEPŁA 

 Jako źródło ciepła dla budynku nr 3 i nr 5 do celów centralnego 
ogrzewania należy zastosować kompaktowy jednofunkcyjny węzeł ciepła (jako 
rozwiązanie systemowe). 
 
Moc węzła ciepła: 

 - Qco = 96,0kW 
 
Elementy kompaktowego węzła ciepła: 

A. Moduł pomiarowo-regulacyjny: 

- zespół sieciowych zaworów odcinających węzeł cieplny od przyłącza, 
- część filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposażona w 
magnetofiltr lub odmulaczy wody sieciowej oraz zestaw manometrów i 
termometrów, 
- zawór regulacyjny bezpośredniego działania, zamontowany na przewodzie 
powrotnym wody sieciowej. 
- ultradźwiękowy licznik ciepła, z przepływomierzem oraz zestawem 
czujników temperatury wody sieciowej. 
 
B. Moduł centralnego ogrzewania: 

- wymiennik płytowy lutowany, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, zamontowany na 
powrocie wymiennika c.o., 
- zespół pompy obiegowej instalacji c.o., 
- zespół filtracyjny wody instalacyjnej c.o., 
- magnatoodmulacz z wkładem magnetycznym, 
- szafka zasilająco-sterownicza, ze sterownikiem i zestawem czujników 
temperatury oraz zestawem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia, 
- zabezpieczenie STB - 90oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.o., 
- przeponowe naczynie wzbiorcze, 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
 W budynku przewidziano kompaktowy jednofunkcyjny węzeł ciepła 
"Danfoss" typu DSE1 FLEX Fco, stanowiący rozwiązanie systemowe. 
 Kartę katalogową dwufunkcyjnego węzła ciepła zamieszczono  
w załączniku do opracowania. 
 
6.1. RUROCIĄGI 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - z rur stalowych czarnych wg 
PN-73/H-74219 bez szwu o połączeniach kołnierzowych i spawanych, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - z rur stalowych czarnych ze 
szwem wg PN-79/H-74244 o połączeniach spawanych, kołnierzowych i 
gwintowanych. 
 
6.2. ARMATURA 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych lub kołnierzowych 
pn=2,5MPa ts=200

0C, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, kołnierzowych lub 
gwintowanych pn=1,0MPa ts=120

0C. 
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6.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

 Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i 
poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031. 
 
6.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją 
przez malowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać 
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować dwukrotnie 
farbą antykorozyjną do temperatury 2000C. 
 
6.5. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody rurowe w obiegu pierwotnym w pomieszczeniu węzła cieplnego 
izolować otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej o gr. 80mm w płaszczu 
z folii aluminiowej, natomiast pozostałe przewody instalacji ogrzewczej 
po stronie wtórnej izolować rurami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z 
płaszczem polietylenowym o grubości izolacji wg poniższej tabeli. 

 

L.p. Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035 W/(m·K)
1)
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

Uwaga: 
1)
 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

  
 Przewody instalacji zimnej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej z płaszczem polietylenowym o grubości izolacji 20mm. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 „Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody oznaczyć kolorami zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

 
 

7. PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

Przyłącze cieplne do budynku nr 5 wykonać z rur i kształtek stalowych 
bez szwu wg  PN-EN 10216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych w 
standardowej izolacji termicznej. 

Przewody układać w gruncie na głębokości min. 0,80m p.p.t. w wykopie 
wąskoprzestrzennym na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o 
grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy 
większej niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z 
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 
25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przebiegu instalacji i rzędnych posadowienia przewodów. 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przyłącza i 
instalacje zewnętrzne traktować jako czynne. Podczas prowadzonych robót 
ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę przy zbliżeniu wykonywanych 
sieci i przyłączy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrębie 
istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 
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W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza cieplnego z 
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejących przewodach 
elektrycznych i telekomunikacyjnych należy zamontować dwudzielne rury 
osłonowe o średnicy wynikającej z przekroju przewodu gazowego, 
elektrycznego i telekomunikacyjnego oraz długości obejmującej odcinek 
min. 1,0m poza krawędź zewnętrzną przewodu z każdej strony. 

 
 

8. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  zachowując  
przepisy  BHP zgodnie z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano–Montażowych”, "Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
układanych bezpośrednio w gruncie", "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych”, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez „COBRTI INSTAL” oraz 
obowiązującymi  normami i sztuką  budowlaną, stosując  materiały  mające  
aktualne  aprobaty techniczne, certyfikaty jakościowe oraz certyfikaty 
potwierdzające skład materiałowy odpowiadający zaprojektowanym  
w projekcie wykonawczym urządzeniom. 
 
 
 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy dwufunkcyjnego węzła ciepła wraz  

z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 13. 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt budowlany. 

1.3. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny. 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwufunkcyjnego 

węzła ciepła wraz z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 13. 

 
Inwestycja prowadzona będzie na dz. geod. nr: 

- 32/4 i 34/2 - obr. 10. 
 
 
3. DANE OGÓLNE 

     Energia cieplna do węzła ciepła dostarczana będzie z istniejącej 

sieci cieplnej projektowanym przyłączem cieplnym. 

  
 
4. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 

Sieć cieplna: 

 - zima :  T = 130oC / 70oC,   pmax = 1,6MPa 

 - lato : T = 75oC / 40oC,  pmax = 1,6MPa 

 
Instalacje w budynku: 

 - centralne ogrzewanie - tz/tp = 80°C/60°C, pmax = 0,5MPa 

 - ciepła woda   - tz/tc = 10°C/60°C, pmax = 0,6MPa 

 
 
5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

5.1. MAKSYMALNE 

- centralne ogrzewanie     Qo   =  96,0kW 

- ciepła woda       Qcw  =  81,0kW 

   R a z e m     QM   = 177,0kW 
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5.2. ŚREDNIOGODZINOWE 

- centralne ogrzewanie     Qo   =  96,0kW 

- ciepła woda       Qcw  =  28,4kW 

   R a z e m     QM   = 124,4kW 

 

6. PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

Przyłącze cieplne do budynku wykonać z rur i kształtek stalowych bez 
szwu wg  PN-EN 10216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych w 
standardowej izolacji termicznej. 

Przewody układać w gruncie na głębokości min. 0,80m p.p.t. w wykopie 
wąskoprzestrzennym na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o 
grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy 
większej niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z 
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 
25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przebiegu instalacji i rzędnych posadowienia przewodów. 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przyłącza i 
instalacje zewnętrzne traktować jako czynne. Podczas prowadzonych robót 
ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę przy zbliżeniu wykonywanych 
sieci i przyłączy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrębie 
istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 

W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza cieplnego z 
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejących przewodach 
elektrycznych i telekomunikacyjnych należy zamontować dwudzielne rury 
osłonowe o średnicy wynikającej z przekroju przewodu gazowego, 
elektrycznego i telekomunikacyjnego oraz długości obejmującej odcinek 
min. 1,0m poza krawędź zewnętrzną przewodu z każdej strony. 
 

7. WĘZEŁ CIEPŁA 

 Jako źródło ciepła dla budynku do celów centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody należy zastosować kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła (jako 
rozwiązanie systemowe). 
 
Moc węzła ciepła: 

 - Qco = 96,0kW 
 - Qcw = 81,0kW 
 
Elementy kompaktowego węzła ciepła: 

A. Moduł pomiarowo-regulacyjny: 

- zespół sieciowych zaworów odcinających węzeł cieplny od przyłącza, 
- część filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposażona w 
magnetofiltr lub odmulaczy wody sieciowej oraz zestaw manometrów i 
termometrów, 
- zawór regulacyjny bezpośredniego działania, zamontowany na przewodzie 
powrotnym wody sieciowej. 
- ultradźwiękowy licznik ciepła, z przepływomierzem oraz zestawem 
czujników temperatury wody sieciowej. 
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B. Moduł centralnego ogrzewania: 

- wymiennik płytowy lutowany, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, zamontowany na 
powrocie wymiennika c.o., 
- zespół pompy obiegowej instalacji c.o., 
- zespół filtracyjny wody instalacyjnej c.o., 
- magnatoodmulacz z wkładem magnetycznym, 
- szafka zasilająco-sterownicza, ze sterownikiem i zestawem czujników 
temperatury oraz zestawem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia, 
- zabezpieczenie STB - 90oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.o., 
- przeponowe naczynie wzbiorcze, 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
C. Moduł ciepłej wody: 

- wymiennik płytowy lutowany dla przygotowania ciepłej wody, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, 
- zespół filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjnej 
- zespół pompy cyrkulacyjnej c.w., 
- zabezpieczenie STB - 60oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w., 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
 W budynku przewidziano kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła "Danfoss" 
typu DSE2 FLEX FR, stanowiący rozwiązanie systemowe. 
 Kartę katalogową dwufunkcyjnego węzła ciepła zamieszczono  
w załączniku do opracowania. 
 
7.1. RUROCIĄGI 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - z rur stalowych czarnych wg 
PN-73/H-74219 bez szwu o połączeniach kołnierzowych i spawanych, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - z rur stalowych czarnych ze 
szwem wg PN-79/H-74244 o połączeniach spawanych, kołnierzowych i 
gwintowanych, 
- instalacja zimnej wody – z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, 
- instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – z rur stalowych 
nierdzewnych lub rur polipropylenowych. 
 
7.2. ARMATURA 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych lub kołnierzowych 
pn=2,5MPa ts=200

0C, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, kołnierzowych lub 
gwintowanych pn=1,0MPa ts=120

0C, 
- instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – armatura 
odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych pn=1,0MPa 
ts=120

0C. 
  
7.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

 Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i 
poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031. 
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7.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją 
przez malowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać 
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować dwukrotnie 
farbą antykorozyjną do temperatury 2000C. 
 
7.5. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody rurowe w obiegu pierwotnym w pomieszczeniu węzła cieplnego 
izolować otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej o gr. 80mm w płaszczu 
z folii aluminiowej, natomiast pozostałe przewody instalacji ogrzewczej 
po stronie wtórnej oraz przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 
ciepłej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z 
płaszczem polietylenowym o grubości izolacji wg poniższej tabeli. 

 

L.p. Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035 W/(m·K)
1)
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

Uwaga: 
1)
 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

  
 Przewody instalacji zimnej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej z płaszczem polietylenowym o grubości izolacji 20mm. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 „Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody oznaczyć kolorami zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

 
 

8. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  zachowując  
przepisy  BHP zgodnie z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano–Montażowych”, "Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
układanych bezpośrednio w gruncie", "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych”, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez „COBRTI INSTAL” oraz 
obowiązującymi  normami i sztuką  budowlaną, stosując  materiały  mające  
aktualne  aprobaty techniczne, certyfikaty jakościowe oraz certyfikaty 
potwierdzające skład materiałowy odpowiadający zaprojektowanym  
w projekcie wykonawczym urządzeniom. 
 
 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy dwufunkcyjnego węzła ciepła wraz  

z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 13A. 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt budowlany. 

1.3. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny. 

1.4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.5. Ustalenia z Inwestorem. 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwufunkcyjnego 

węzła ciepła wraz z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 

13A. 

 
 
Inwestycja prowadzona będzie na dz. geod. nr: 

- 32/4, 34/2 i 36/7 - obr. 10. 
 
 
3. DANE OGÓLNE 

     Energia cieplna do węzła ciepła dostarczana będzie z istniejącej 

sieci cieplnej projektowanym przyłączem cieplnym. 

  
 
4. PARAMETRY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 

Sieć cieplna: 

 - zima :  T = 130oC / 70oC,   pmax = 1,6MPa 

 - lato : T = 75oC / 40oC,  pmax = 1,6MPa 

 
Instalacje w budynku: 

 - centralne ogrzewanie - tz/tp = 80°C/60°C, pmax = 0,5MPa 

 - ciepła woda   - tz/tc = 10°C/60°C, pmax = 0,6MPa 

 
 
5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

5.1. MAKSYMALNE 

- centralne ogrzewanie     Qo   = 123,5kW 

- ciepła woda       Qcw  = 102,1kW 

   R a z e m     QM   = 225,6kW 
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5.2. ŚREDNIOGODZINOWE 

- centralne ogrzewanie     Qo   = 123,5kW 

- ciepła woda       Qcw  =  35,7kW 

   R a z e m     QM   = 159,2kW 

 

6. PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

Przyłącze cieplne do budynku wykonać z rur i kształtek stalowych bez 
szwu wg  PN-EN 10216-2 ze stali w gatunku 235 GH, preizolowanych w 
standardowej izolacji termicznej. 

Przewody układać w gruncie na głębokości min. 0,80m p.p.t. w wykopie 
wąskoprzestrzennym na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o 
grubości około 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy 
większej niż 20mm. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę piaskową (lub z 
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zagęszczeniu) powyżej 
górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 
25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem 
robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przebiegu instalacji i rzędnych posadowienia przewodów. 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci, przyłącza i 
instalacje zewnętrzne traktować jako czynne. Podczas prowadzonych robót 
ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę przy zbliżeniu wykonywanych 
sieci i przyłączy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrębie 
istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 

W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza cieplnego z 
przewodami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejących przewodach 
elektrycznych i telekomunikacyjnych należy zamontować dwudzielne rury 
osłonowe o średnicy wynikającej z przekroju przewodu gazowego, 
elektrycznego i telekomunikacyjnego oraz długości obejmującej odcinek 
min. 1,0m poza krawędź zewnętrzną przewodu z każdej strony. 
 

7. WĘZEŁ CIEPŁA 

 Jako źródło ciepła dla budynku do celów centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody należy zastosować kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła (jako 
rozwiązanie systemowe). 
 
Moc węzła ciepła: 

 - Qco = 123,5kW 
 - Qcw = 102,1kW 
 
Elementy kompaktowego węzła ciepła: 

A. Moduł pomiarowo-regulacyjny: 

- zespół sieciowych zaworów odcinających węzeł cieplny od przyłącza, 
- część filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposażona w 
magnetofiltr lub odmulaczy wody sieciowej oraz zestaw manometrów i 
termometrów, 
- zawór regulacyjny bezpośredniego działania, zamontowany na przewodzie 
powrotnym wody sieciowej. 
- ultradźwiękowy licznik ciepła, z przepływomierzem oraz zestawem 
czujników temperatury wody sieciowej. 
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B. Moduł centralnego ogrzewania: 

- wymiennik płytowy lutowany, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, zamontowany na 
powrocie wymiennika c.o., 
- zespół pompy obiegowej instalacji c.o., 
- zespół filtracyjny wody instalacyjnej c.o., 
- magnatoodmulacz z wkładem magnetycznym, 
- szafka zasilająco-sterownicza, ze sterownikiem i zestawem czujników 
temperatury oraz zestawem zabezpieczeń elektrycznych urządzenia, 
- zabezpieczenie STB - 90oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.o., 
- przeponowe naczynie wzbiorcze, 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
C. Moduł ciepłej wody: 

- wymiennik płytowy lutowany dla przygotowania ciepłej wody, 
- część regulacyjno-nastawcza, w której skład wchodzi zawór regulacyjny, 
z siłownikiem, do sterowania pracą wymiennika ciepła, 
- zespół filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjnej 
- zespół pompy cyrkulacyjnej c.w., 
- zabezpieczenie STB - 60oC, 
- zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w., 
- osprzęt pomiarowy - termometry, manometry. 
 
 W budynku przewidziano kompaktowy dwufunkcyjny węzeł ciepła "Danfoss" 
typu DSE2 FLEX FR, stanowiący rozwiązanie systemowe. 
 Kartę katalogową dwufunkcyjnego węzła ciepła zamieszczono  
w załączniku do opracowania. 
 
7.1. RUROCIĄGI 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - z rur stalowych czarnych wg 
PN-73/H-74219 bez szwu o połączeniach kołnierzowych i spawanych, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - z rur stalowych czarnych ze 
szwem wg PN-79/H-74244 o połączeniach spawanych, kołnierzowych i 
gwintowanych, 
- instalacja zimnej wody – z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, 
- instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – z rur stalowych 
nierdzewnych lub rur polipropylenowych. 
 
7.2. ARMATURA 

- przyłącze cieplne - parametry 1300C/700C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych lub kołnierzowych 
pn=2,5MPa ts=200

0C, 
- instalacja ogrzewcza - parametry 800C/600C - armatura odcinająca, 
regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, kołnierzowych lub 
gwintowanych pn=1,0MPa ts=120

0C, 
- instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w. – armatura 
odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych pn=1,0MPa 
ts=120

0C. 
  
7.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

 Instalacje węzła po przeprowadzeniu montażu należy przepłukać wodą i 
poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031. 
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7.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją 
przez malowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać 
zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie elementy metalowe pomalować dwukrotnie 
farbą antykorozyjną do temperatury 2000C. 
 
7.5. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody rurowe w obiegu pierwotnym w pomieszczeniu węzła cieplnego 
izolować otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej o gr. 80mm w płaszczu 
z folii aluminiowej, natomiast pozostałe przewody instalacji ogrzewczej 
po stronie wtórnej oraz przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 
ciepłej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z 
płaszczem polietylenowym o grubości izolacji wg poniższej tabeli. 

 

L.p. Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,035 W/(m·K)
1)
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

Uwaga: 
1)
 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

  
 Przewody instalacji zimnej wody izolować rurami izolacyjnymi z pianki 
poliuretanowej z płaszczem polietylenowym o grubości izolacji 20mm. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 „Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń”. Przewody oznaczyć kolorami zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

 
 

8. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać  zachowując  
przepisy  BHP zgodnie z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  
Robót  Budowlano–Montażowych”, "Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
układanych bezpośrednio w gruncie", "Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych”, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez „COBRTI INSTAL” oraz 
obowiązującymi  normami i sztuką  budowlaną, stosując  materiały  mające  
aktualne  aprobaty techniczne, certyfikaty jakościowe oraz certyfikaty 
potwierdzające skład materiałowy odpowiadający zaprojektowanym  
w projekcie wykonawczym urządzeniom. 
 
 
 

Opracował: 
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