
TEMAT

LOKALIZACJA

RODZAJ

OPRACOWANIA

ZLECENIODAWCA

Modernizacja węzła cieplnego w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 24 w 
Działoszynie
 

Działoszyn, ul. Piłsudskiego 24

PROJEKT BUDOWLANY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” 
98-355 Działoszyn ul. Grota Roweckiego 6 

AUTORZY

OPRACOWANIA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

INSTALACJE 

SANITARNE

mgr inż. Agnieszka Kominiarek

nr upraw. LOD/0851/PWOS/07

czerwiec 2020 r



SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Stan istniejący

4. Opis projektowanego węzła

5. Wytyczne do montażu instalacji

6. Obliczenia techniczne

1) Dobór sprzęgła hydraulicznego

2) Dobór pompy

3) Dobór zaworu mieszającego

4) Dobór zaworów regulacyjnych

II. RYSUNKI

1. Rzut pomieszczenia węzła 

2. Schemat technologiczny węzła

MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 24
 W DZIAŁOSZYNIE

1



 OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji

węzłów cieplnych dla budynku wielorodzinnego 5-cio kondygnacyjnego

przy ul. Piłsudskiego 24 w Działoszynie.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora.

- Audytu energetycznego

- Wizji lokalnej w obiekcie

- Obowiązujących norm i przepisów dotyczących projektowania

instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych. 

3. Stan istniejący

Budynek zbudowany w technologii wielkopłytowej w systemie

OWT-75 j, składa się z 4 klatek schodowych, posiada 5 kondygnacji

nadziemnych i jest całkowicie podpiwniczony. Instalacja c.o.

wykonana jest z rur stalowych czarnych, grzejniki żeliwne członowe,

Czynnikiem cieplnym dla budynków jest woda o parametrach 90/550C

podgrzewana w zewnętrznej osiedlowej kotłowni. Zasilanie budynku

realizowane jest poprzez jednofunkcyjny węzeł cieplny bezpośredniego

działania ( rozdzielacz ciepła ) zlokalizowany na poziomie piwnicy w

klatce III. Węzeł wyposażony jest w ciepłomierz, zawory regulacyjne,

elementy pomiarowe oraz zawory odcinające. W węźle brak jest

automatyki pogodowej oraz regulacyjnej. Większość elementów węzła

łącznie z rurarzem będą podlegały demontażowi. 

4. Opis projektowanego węzła

Węzeł zaprojektowano w systemie bezpośrednim

(bezwymiennikowym) jednofunkcyjnym w pomieszczeniu istniejącego

węzła. Węzeł będzie dostarczał wodę grzewczą dla potrzeb c.o. o

parametrach 75/550C. Czynnik grzewczy z kotłowni będzie

doprowadzany bez zmian. 

Węzeł będzie wyposażony w następujące elementy:

- sprzęgło hydrauliczne, które rozdzieli obiegi ciepłociągu oraz c.o.

budynku,

- pompę obiegową z regulacją proporcjonalną automatyczną w klasie

energetycznej „A”,
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- zawór mieszający 3-drogowy sterowany przez regulator pogodowy,

- armaturę regulacyjną z możliwością precyzyjnych nastaw,

- armaturę odcinającą oraz pomiarową.

- ciepłomierz (istniejący)

Zabezpieczenie węzła i całej sieci oraz instalacji c.o. stanowi

naczynie wzbiorcze systemu otwartego umieszczone w kotłowni

Projektowany regulator pogodowy umożliwia programowanie

czasowe oraz temperaturowe instalacji c.o..

Zastosowane rozwiązania pozwolą na prawidłową regulację

hydrauliczną instalacji c.o. oraz znaczne oszczędności energii.

5. Wytyczne do montażu instalacji

a) Instalacja grzewcza

Instalacje grzewcze w obrębie pomieszczenia węzła wykonać z rur

stalowych czarnych ze szwem łączonych metodą spawania lub skręcania,

rozdzielacze wykonać z rur stalowych DN100.

Zawór regulacyjny STAD oraz ciepłomierz Landys&Gyr zostały

niedawno zainstalowane i dlatego należy je ponownie zamontować w

nowej instalacji.

Po montażu rurociągi należy wyczyścić, odtłuścić oraz pomalować farbą

antykorozyjną podkładową.

Uwaga: Przed rozruchem nowego węzła zaleca się wypłukanie instalacji

c.o. budynków oraz ciepłociągów. 

b) Izolacje termiczne

Rurociągi cieplne izolować elementami z pianki poliuretanowej twardej

lub półtwardej gr. ścianki 40 mm w osłonie z folii PCV zgodnie z

wytycznymi producenta. Izolację wykonać po próbach ciśnieniowych.

c) Próba ciśnieniowa

Próbę ciśnienia instalacji wykonać zgodnie z PN-64/B-10400.

Ponadto należy wykonać próbę na gorąco przez 72 godziny.

Przy robotach spawalniczych stosować się do zarządzenia Nr 7/74

Komendy Głównej Straży Pożarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie

zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac

remontowo-budowlanych. 
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Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP wg

Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót

budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r, Rozporządzenia Min. Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP Dz. U. nr

169 poz 1650 z 2003 r oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r i. Nr 201,

poz.1238 z 2008r.

d) wytyczne do montażu instalacji elektrycznych

- Na korytarzu w piwnicy lub w pomieszczeniu węzła zamontować

zamykaną rozdzielnię elektryczną szafkową. Rozdzielnica będzie

zasilała urządzenia elektryczne węzła. 

- Do  rozdzielni  elektrycznej  doprowadzić  napięcie  230V.   

- Instalacje elektryczne prowadzić w rurkach instalacyjnych lub

korytkach natynkowo;

- Osprzęt instalacyjny tj. wyłączniki, puszki instalacyjne, oprawy

oświetleniowe, rozdzielnice itp. stosować w stopniu ochrony miń IP

44;

- W obwodach gniazd stosować zabezpieczenie z członem różnicowo-

prądowym  30mA;

- Należy wykonać połączenia wyrównawcze urządzeń i instalacji

6. Obliczenia techniczne węzła

1) Dobór sprzęgła hydraulicznego

Na podstawie wytycznych producenta dobrano sprzęgło hydrauliczne

SHE 225-OC 65/150

2) Dobór pompy obiegowej

Qk - moc znamionowa

Vv - temperatura na wyjściu

Vr - temperatura na wejściu

cw - właściwa pojemność cieplna wody 1,163 x 10 -3

 - V1  = 8,18 m3/h 

- Opory instalacji, - 5,0 msw
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Dobrano pompę f-my WILO YONOS MAXO 40/0,5-12 z regulacją 
elektroniczną.

3) Dobór zaworu mieszającego 

Na podstawie wytycznych producenta dobrano 3-drogowy zawór 

AFRISO ARV386 DN 50 z siłownikiem ARM343. 

4) Dobór zaworów regulacyjnych na przyłączu węzła

Należy pozostawić istniejący zawór typu STAD DN65
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