
 
 

UUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁUUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIII             PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOO            ––––––––––––             IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTYYYYYYYYYYYYCCCCCCCCCCCCYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE            IIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAA                        PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTT            

JJJJJJJJJJJJaaaaaaaaaaaacccccccccccceeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkk            ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚlllllllllllleeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmpppppppppppp            

555555555555999999999999            ––––––––––––             333333333333000000000000000000000000            LLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNN            UUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLL............             WWWWWWWWWWWWRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA            111111111111111111111111 //////////// 222222222222222222222222            

tttttttttttteeeeeeeeeeeellllllllllll ............             666666666666000000000000666666666666            111111111111999999999999777777777777            666666666666888888888888555555555555                

 
 

PROJEKT BUDOWLANY  

W BRANŻY INSTALACYJNEJ, 

ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI  
 

PRZEBUDOWA TECHNOLOGII WĘZŁA CIEPLNEGO  

ul. LEGNICKA 11 W POLKOWICACH 
 

 OBIEKT: Węzeł cieplny przy ul. Legnickiej 11  

w Polkowicach   

 

INWESTOR:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 

 ul. Dąbrowskiego 2; 59 – 100 POLKOWICE 
 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  

wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego Dz. U. nr 93 poz. 888 z 2004r ) 
 

  

 

        

Opracował: 

Branża sanitarna 

mgr inż.  
Jacek Ślemp 

 

 

 

 

Projektował: 

Branża sanitarna 

mgr inż.  
Tomasz Wojsiat 

 

 

 

 

Sprawdził: 

Branża sanitarna 

 

mgr inż.  
Leszek Rostocki 

 

 

 

Projektował: 

Branża elektryczna  

i automatyka 

mgr inż.  
Jerzy Korbela 

 

 

 

 

 

MMaajj  22001122  

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

SSppiiss  zzaawwaarr ttoośśccii   pprr oojj eekkttuu::   
 
Tom I - Branża instalacyjna i technologia węzła cieplnego: 
 
CZĘŚĆ A. Karta informacyjna w ęzła 
 
CZĘŚĆ B. Branża Sanitarna – Technologia 
 
Tom II - Bran ża elektryczna i automatyka: 
 
 
 

CZĘŚĆ C. Branża Elektryczna 
 

 

CZĘŚĆ  D. Branża Automatyki  
 

 

Uzgodnienia: 
⇒ Uzgodnienie dokumentacji technicznej z SM CUPRUM Polkowice z dnia 19.06.2012 r. 
⇒ Uzgodnienie dokumentacji technicznej z PGM Polkowice z dnia 20.06.2012 r. 
⇒ Uzgodnienie dokumentacji technicznej z TAURON Dystrybucja (dokumentację uzupełniono 

o uwagi zawarte w uzgodnieniu) z dnia 10.07.2012 r.  
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CZĘŚĆ A 
 

KARTA INFORMACYJNA WĘZŁA - podstawowe urządzenia 
 

Adres węzła    Legnicka 11, Polkowice 
Rodzaj budynku mieszkalny 
Typ węzła  węzeł cieplny na cele c.o. plus c.w.u. 
Moc węzła całkowita (c.o. +c.w.u.) 0,163  MW (171,15 kW) 
Moc węzła c.o. 0,132 MW (138,6 kW) 

Moc węzła c.w.u. 0,031 MW (32,55 kW) 

Parametry wody sieciowej 121/70 OC 
Parametry wody instalacyjnej 90/70 OC 
Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła 0,2 MPa ( 200 kPa) 
Przepływ wody sieciowej c.o. + c.w.u. 2,97 m3/h   - zima 
Przepływ wody sieciowej c.o.  2,45 m3/h   - zima 

Przepływ wody instalacyjnej c.o. 6,00 m3/h   - zima 
Średnica przyłącza – wysokie parametry 
c.o.+c.w.u. 

Dn 50 mm 

Przewody  niskie parametry c.o. Dn 65 mm 
Licznik ciepła – montaż na powrocie  strony wysokiej 
- licznik dla c.o. plus c.w.u. 

SHARKY 775 wraz z modułem radiowym Qnom. = 3,5 
m3/h dn 25 z parą czujników Pt 500, kołnierzowy, PN 25 

Licznik ciepła – montaż na powrocie  strony wysokiej 
- licznik dla c.o.  

SHARKY 775 wraz z modułem radiowym Qnom. = 2,5 
m3/h dn 20 z parą czujników Pt 500, kołnierzowy, PN 25 

Wymiennik płytowy firmy APV  APV lutowany typ  OMC 60/40 AE-28 
o mocy 138,60 kW – Art.No. TT1251 

Pompa obiegowa – strona niska c.o. Grundfoss typ MAGNA 40-120 F 230V  
Pompa obiegowa c.w.u. Grundfoss typ UPS 25-80 230V 
Zawór bezpieczeństwa – strona niska SYR 1915 , Dn  1 ½ ”, do=35 mm,  

po = 3 bar  

Naczynie wzbiorcze REFLEX – strona niska REFLEX 400 N; p. max =  3 bar 
Zawór różnicy ciśnień i przepływu – strona 
wysoka 

Danfoss AVPQ  4 dn 20 PN 2,5 

Automatyka pogodowa Oparta na regulatorze firmy Danfoss ECL Comfort 
310 z kartą A230 – 1 obieg 

Filtroodmulnik – strona wysoka FOM-Aulin – Dn 50, PN 2,5 MPa 
Filtroodmulnik – strona niska FOM-Aulin – Dn 65, PN 1,6 MPa lub TERMEN 

Wrocław 
Zawór regulacyjny kołnierzowy – strona wysoka Typ VB2, Dn 20, PN 2,5 MPa 
Siłownik napędu regulacyjnego – strona wysoka Typ AMV 23 230V  
Filtr siatkowy przed pompami obiegowymi c.o. – 
strona niska 

Dn 40 typ FS-1, PN 16 

Zawór zwrotny  Dn 40 
Reduktor ciśnienia SYR 6243 G 1/2 Ciśnienie wejsciowe max. 2,5 MPa. 

Temp. robocza do 90 OC 
Wodomierz do wody gorącej  PoWoGaz Js 2,5 m3/h, Dn 20 
Regulator c.w.u. AVTB Danfoss AVT/VG PN 25 dn 25 zakres nastaw temperatury  

20 – 70 OC 
 

OPRACOWAŁ:  mgr  in ż. Jacek Ślemp 
 
……………………………………………… 
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CZĘŚĆ B 

 

Branża Sanitarna - Technologia 
 
 

TEMAT: Instalacje sanitarne węzła cieplnego  
przy  ul.  Legnicka 11  w Polkowicach  

 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ:  mgr  in ż. Jacek Ślemp 
 

 

 

……………………………………..…. 

 podpis 

 

 

 

 

PROJEKTOWAŁ:  mgr  in ż. Tomasz Wojsiat 
 

 

 

……………………………………..…. 

 podpis 

 
 
 
 

SPRAWDZIŁ:  mgr  in ż. Leszek Rostocki 
 

 

 

……………………………………..…. 

 podpis 
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B.1 Podstawa opracowania 
 

• zlecenie Inwestora 
• mapa do celów opiniodawczych  1:500 
• literatura techniczna oraz obowiązujące normy i przepisy 
• Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku oraz  Dz. U. Nr  97 poz. 1055 z 2001 r. 
• wizja lokalna w terenie 
• inwentaryzacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego 
• inwentaryzacja technologii istniejącego węzła cieplnego 
• warunki techniczne dla węzłów cieplnych wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Miejskiej Sp. z o.o.,  ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice – L.dz. 6424/DEC/W/2011 z 
dnia 24.11.2011; L.dz. 220/DEC/2012 z dnia 12.01.2012 oraz L.dz. 579/DEC/2012 z dnia 
12.01.2012 r. 

 
B.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania mające na celu: 
• zmianę technologii węzła cieplnego w części c.o. z hydroelewatorowego na 

wymiennikowy  w budynku mieszkalnym w Polkowicach przy ul.  Legnickiej 3A.  
• technologia węzła cieplnego c.w.u. pozostaje bez zmian jako wymiennikowa oparta na 

wymiennikach typu WWB-1 w układzie dwustopniowym szeregowo – równoległym. 
Urządzenia węzła cieplnego w części c.w.u. decyzją Inwestora pozostają bez zmian za 
wyjątkiem urządzeń wskazanych jako do wymiany . 

 

B.3. Opis techniczny  
 

B.3.1. Informacje ogólne 
 

W chwili obecnej na zabezpieczenie potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania w budynku przy 
ul. Legnickiej 11 w Polkowicach funkcjonuje węzeł hydroelewatorowy. Ciepła woda użytkowa na 
potrzeby gospodarstw domowych jest przygotowywana również w węźle cieplnym jako dwustopniowe 
przygotowanie c.w.u. w układzie szeregowo – równoległym. Z uwagi na fakt, iż istniejący węzeł w 
części c.o. cechuje mała sprawność ze względu na technologię węzła oraz jego wyeksploatowanie 
PGM  Sp.z o.o. w Polkowicach zdecydował się na zmianę technologii węzła z hydroelewatorowego na 
wymiennikowy. Urządzenia węzła w części c.w.u pozostają bez zmian za wyjątkiem urządzeń 
wskazanych do wymiany – patrz tabela klasyfikacji urządzeń węzła cieplnego w części c.w.u. Należy 
w nowej konfiguracji węzła cieplnego wymienić rurociągi biegnące do wymienników c.w.u. oraz 
armaturę zaporową. Pomieszczenie węzła cieplnego zostanie wyremontowane, na podłodze wykonana 
będzie posadzka z płytek ceramicznych typu „Gress” z cokolikiem, ściany pomalowane farbami 
zmywalnymi oraz zostanie wykonana lamperia do wysokość 1,60 ponad poziom podłogi, okna są 
wymienione oraz zabezpieczone kratą. Ponadto  pomieszczenie węzła cieplnego będzie wyposażone  
w kanał wentylacji grawitacyjnej wykonany w kształcie litery ”Z” z wlotem zabezpieczonym siatką 
metalową. Wentylacja wywiewną zamontować pod sufitem pomieszczenia wg załączonych rysunków. 
Wentylację wywiana zaopatrzyć w żaluzje. Pomieszczenie będzie miało oświetlenie dzienne i 
elektryczne. W pomieszczeniu węzła cieplnego istnieje  studzienka  schładzająca,  zlew 
zakwalifikowano do wymiany. Nad zlewem zabudować zawór czerpalny wody ze złączką do węza. 
 

 
B.3.2. Technologia węzła cieplnego, urządzenia. 

 

Niniejsze opracowanie zakłada budowę węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. Źródłem 
ciepła dla projektowanego węzła cieplnego jest  sieć cieplna o docelowych parametrach 121/70 OC 
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w czasie zimy, 74/45 OC w czasie lata. Jako wymiennik ciepła zastosowano wymiennik APV wg 
karty katalogowej dołączonej do projektu.  

Węzeł cieplny wymiennikowy będzie posiadał automatykę pogodową i sterującą, która 
umożliwi bezobsługową jego pracę. 

Oparto ją na automatyce firmy Danfoss i wyposaża w poniższą aparaturę: 

• regulator pogodowy firmy Danfoss typu ECL Comfort 310 z kartą A230  
z następującymi czujnikami: 
 

− ESMT - czujnik Pt 1000 temperatury zewnętrznej 
− ESMU - czujnik Pt 1000 100 mm czujnik zanurzeniowy, stal nierdzewna 
− FQS - czujniki przepływu, stal nierdzewna 

• zawór regulacyjny kołnierzowy firmy Danfoss  typu VB 2 -  z siłownikiem AMV 23 

• regulator bezpośredniego działania AVPQ 4 PN 25 dn 20 firmy Danfoss  

Jako zabezpieczenie węzła cieplnego przewidziano naczynie wzbiorcze firmy REFLEX, 
które należy ustawić na posadzce pomieszczenia węzła cieplnego. Rurę wzbiorczą należy  
zamontować ze spadkiem w kierunku naczynia wzbiorczego oraz kurka spustowego. 
Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR zamontować w najwyższym punkcie po stronie 
niskiej przy wymienniku ciepła. Zastosowano jedną pompę obiegową firmy Grundfoss, którą 
należy zamontować na przewodzie zasilającym instalację wewnętrzną po stronie niskiej – 
pompę mocować wg wytycznych producenta. 
Do pomiaru zużycia energii cieplnej zastosowano licznik ciepła na powrocie SHARKY 775  
z modułem radiowym. Licznik na ciepłą wodę w gestii administratora budynku. 
Obliczenia i dobory zawarto w dalszej części opracowania. 

Rozmieszczenie urządzeń i armatury, miejsca wpięć do sieci oraz instalacji 
wewnętrznej pokazano na Rys. nr 05/S i 06/S. 
Ponadto zawarto wytyczne dla branży budowlanej celem wykonania prac remontowych 
pomieszczenia węzła cieplnego. 

 

Pozostałe urządzenia i armatura - Specyfikacja wg „Zestawienia urządzeń i armatury węzła  
cieplnego” 

 

B.3.3. Rurociągi i armatura 
 

Wszystkie rury należy przed zainstalowaniem sprawdzić pod względem czystości. Zarówno 
przed, jak i w trakcie montażu nie mogą ulec zerwaniu, pęknięciu lub innym uszkodzeniom. 
Rurociągi, urządzenia oraz armaturę należy transportować, składować i zabudować zgodnie z 
wytycznymi producentów. Instalację technologiczną węzła cieplnego zarówno po stronie wysokiej 
jak i niskiej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Instalację 
należy odwodnić jej najniższych punktach, po stronie wysokiej z najwyższych punktów 
wyprowadzić rury odpowietrzające nad poziom posadzki i zakończyć zaworem odcinającym. Na 
odwodnieniach i odpowietrzeniach zamontować zawory odcinające. Jako aparaturę kontrolno – 
pomiarową należy zamontować po stronie wysokiej termometry techniczne 0-200 OC oraz 
manometry tarczowe 0 – 2,5 MPa natomiast po stronie niskiej termometry techniczne 0-110 OC 
oraz manometry tarczowe 0 – 1,6 MPa. Uzupełnienie układu instalacji wewnętrznej (strona niska) 
należy wykonać poprzez połączenie powrotu strony wysokiej i powrotu strony niskiej odcinkiem 
rurociągu dn 20.  

Na ww. rurociągu zamontować wodomierz do wody gorącej Js - 1,5 Dn 15 , przepływ 1,5 
m3/h, reduktor ciśnienia oraz zawór zwrotny i zawory odcinające. Całość urządzeń i AKP po 
stronie wysokiej wykonać na 2,5 MPa, po stronie niskiej na 1,6 MPa. 

 

Urządzenia c.w.u.  decyzją Inwestora pozostają bez zmian tj.  
• pompa obiegowa Grundfoss UPS 25-80  
• wymienniki c.w.u. – 3 szt , typ WW-B1 (I i II stopień) 
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• zawór  Danfoss AVTB  dn 20 – do wymiany na AVT/VG PN 25 dn 25 zakres nastaw 
temperatury 20 – 70 OC 

 
 

B.3.4.  Montaż i próby technologiczne  
 

Montaż przeprowadzić w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru  
robót budowlano - montażowych, część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
oraz wytyczne producentów urządzeń. Przy pracach montażowych należy przestrzegać przepisów    
BHP. 

Próby ciśnienia po stronie wysokiej wykonać na ciśnienie 2,5 MPa, po stronie niskiej 
1,6 MPa. Próbę po stronie wysokich parametrów należy wykonać przy zdjętym regulatorze  
różnicy ciśnień a po niskiej po odłączeniu naczynia przeponowego. Po próbie na zimno     
przeprowadzić próbę na gorąco. 

 

B.3.5.  Izolacje termiczne 
 

Po wykonaniu prób szczelności oraz niezbędnych płukań instalacji przewody należy  
oczyścić z rdzy, pomalować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę do 150 OC  
i następnie zaizolować izolacją z łupin izolacyjnych np. systemu KORFF na przewodach  
wysokiej strony oraz izolacją THERMAFLEX na przewodach instalacyjnych o 
następujących grubościach: 

 

• przewody sieciowe 121/70 OC o średnicy 50  mm ( zasilanie / powrót ) - 30/20 mm 
 

• przewody instalacyjne  c.o.  90/70 OC  o średnicy  65 mm   
(zasilanie/ powrót ) ……………………………………..………….…...….30/20 mm 

 

Na izolacji dla oznaczenia kolorystycznego przewodów należy używać kolorowych  
pasków z folii samoprzylepnej oraz strzałek  kolorystycznych z folii wskazujących obieg  
czynnika grzewczego. 

 

B.4. Wytyczne branżowe 
 

Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia węzła ciepłowniczego do kanalizacji należy wykonać  
z zastosowaniem istniejącej studzienki schładzającej. Posadzkę w węźle należy wykonać  
z płytek typu „Gress” z cokolikiem. Płytki ułożyć ze spadkiem w kierunku studzienki wpustu 
podłogowego. Ściany w pomieszczeniu węzła cieplnego do wysokości lamperii należy oczyścić ze 
starych tynków, następnie wykonać tynki nowe następnie położyć gładzie. Ściany i sufit w 
pomieszczeniu węzła cieplnego należy i pomalować farbami zmywalnymi, sufit i ściany powyżej 
lamperii w kolorze białym. Na ścianach do wysokości 1,60 m od posadzki należy wykonać lamperię 
farbami olejnymi w kolorze żółtym. W pomieszczeniu należy wymienić zlew stalowy i doprowadzić 
nad zlew instalację wody zimnej zakończoną zaworem czerpalnym z końcówką do węża. Ścieki ze 
studzienki należy przepompowywać do kanalizacji za pomocą pompy z silnikiem elektrycznym  
i wyłącznikiem automatycznym np. pompę zatapialną typu  KP (przy braku możliwości podłączenia 
studni schładzającej z kanalizacją sanitarną). Wszystkie urządzenia i rurociągi należy połączyć  
z instalacją przewodów wyrównawczych.  
 

B.5. Uwagi końcowe 
 

Roboty mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane   
w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. Prace wykonać zgodnie z projektem, technologią 
wykonawstwa, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi. Teren prac należy zabezpieczyć taśmą 
ostrzegawczą, w razie konieczności ogrodzić i zabezpieczyć przed dostaniem się osób niepowołanych. 
Sposób i rodzaj zabezpieczenia kierownik budowy uzgodni z użytkownikiem obiektu. Po zakończeniu 
robót, Wykonawca robót uporządkuje teren budowy oraz przywróci teren do stanu pierwotnego. Całość 
robót montażowych wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania  
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i Odbioru Robót Remontowo – Montażowych cz. II wydanymi przez COBRTI „Instal” w Warszawie 
oraz dokumentacją techniczną. 
 

B.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

B.6.1. Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia. 
 

Projektowany węzeł cieplny będzie zabudowany w budynku mieszkalnym w Polkowicach  
ul. Legnicka 11. 

 

B.6.2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego  
 

W ramach budowy całego przedsięwzięcia przewiduje się: 
 

• demontaż istniejącego węzła w części c.o. -  hydroelewatorowego, 
• demontaż istniejącego węzła w części c.w.u. – urządzenia do wbudowania w nowym     
     węźle cieplnym, ruruaż oraz armatura zaporowa będzie wykonana jako nowa, 
• demontaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V wraz z osprzętem, 
• wykonanie remontu pomieszczenia węzła cieplnego, 
• zabudowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego w części technologicznej wraz  
     z układem automatyki i rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, 
• wykonanie nowego zasilania elektrycznego rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, 
• wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V i 24V, 
• wykonanie połączeń wyrównawczych,  
• wykonanie pomiarów i przeprowadzenie prób ruchowych.  

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - j.w. 
 

B.6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych dla wymiany węzła cieplnego.  
 

Nie dotyczy 
 

B.6.4. Elementy zagospodarowania terenu. 
 

Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

Istniejący węzeł c.o. + c.w.u. 
 

B.6.5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

a) Wykonanie i montaż węzła c.o. + c.w.u. ( br.sanit.- technologia, budowlana, elektryczna) 
 

B.6.6. Przewidywane zagrożenia: 
 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania prac budowlanych: 
 

- związane z pracą sprzętu ( np. szlifierka, spawarka), 

- spadnięcie, upadek z wysokości, 
- uderzenie spadającym materiałem, przedmiotami, 
- potknięcie, poślizgnięcie, upadek. 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- poparzenie termiczne podczas spawania rurociągu lub bednarki, 
- hałas, 
- zaprószenie oczu,  
- związane z pracą przy urządzeniach pod ciśnieniem. 
- związane z montażem rurociągów c.o. ( przygniecenie, urazy mechaniczne) 

 

B.6.7. Sposób prowadzenia instruktażu. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy winni szczegółowo 
zapoznać się z dokumentacją budowlaną oraz instrukcją urządzeń typowych ujętych w projekcie. 
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Ponadto należy przeprowadzić instruktaż w zakresie wskazania zagrożeń mogących wystąpić 
w trakcie wykonywania robót, zasad BHP przy wykonywaniu robót instalacyjno - budowlanych.  

Szczególny nacisk należy położyć na poinformowanie w zakresie wykonywania czynności  
w przypadku porażenia prądem, udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym a także 
należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy.  

 

B.6.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami BHP oraz  
Polskimi Normami a w szczególności zgodnie z: 
 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 
 

d) PN-B-02423 – styczeń 1999 Węzły ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

B.7. OBLICZENIA TECHNICZNE  
 

B.7.1. Dane do obliczeń  
 

a) Temperatura wody sieciowej zima: 
 

- zasilanie Tz = 121 OC 
 

- powrót z wymiennika płytowego Tp = 70 OC 
 
Temperatura wody sieciowej lato (c.w.u.): 
- zasilanie Tz = 75 OC 
 

- powrót  Tp = 45 OC 
 

b) Temperatura wody  instalacyjnej: 
 

- zasilanie Tz = 90 OC 
- powrót z wymiennika płytowego Tp = 70 OC 

 

c) Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła cieplnego: 
 

- ciśnienie dyspozycyjne w węźle cieplnym: p1 =0,2 MPa = 2 atm  =  20 mH2O = 2 bary  
 

d) Zapotrzebowanie ciepła: 
 

na cele c.o.: 0,132 MW = 132 kW – do oblicz. przyjęto 5% zapas mocy grzewcz. – 138,6 kW 
na cele c.w.u. (układ pozostaje bez zmian) : 0,031MW = 31 kW 

 

B.7.2. Przepływy obliczeniowe  
 

B.7.2.1.  Obliczeniowy   przepływ wody sieciowej dla okresu zimy: 
 

a) przepływ masowy  dla okresu zimy  c.o. + c.w.u. 
 

Qs = 138,6 kW + 31 kW = 169,6 kW 
Gs   = Qs /((cw x ( Tz - Tp ))  =   169,6 /( 4,2 kJ/kgOC  x  51 ) = 169,6/214,2 = 0,79 kg/s  
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b) objętościowy strumień wody sieciowej dla okresu zimy c.o. + c.w.u: 
 

                    Vs = Gs/g x 3600 =( 0,79 kg/s /956,48 kg/m3)  x  3600  =  2,97 m3/h 
 

B.7.2.2.  Obliczeniowy   przepływ wody sieciowej dla okresu zimy: 
 

a) przepływ masowy  dla okresu zimy  c.o.  
 

Qs = 138,6 kW  
Gs   = Qs /((cw x ( Tz - Tp ))  =   138,6 /( 4,2 kJ/kgOC  x  51 ) = 138,6/214,2 = 0,65 kg/s  

 

b) objętościowy strumień wody sieciowej dla okresu zimy c.o. 
 

                    Vs = Gs/g x 3600 = ( 0,65 kg/s /956,48 kg/m3)  x  3600  =  2,45 m3/h 
 

c)  przepływ masowy  dla okresu zimy  c.w.u. I stopień – przez wymiennik I stopnia c.w.u.   
     przepływa strumień wody jak przez wymiennik centralnego ogrzewania 

 

Qs = 0,031 MW= 31 kW  
Gs   =  0,65 kg/s  

 

d) objętościowy strumień wody sieciowej dla okresu zimy c.w.u I stopień. 
 

                    Vs =  2,45 m3/h 
 

e)  przepływ masowy  dla  c.w.u. II stopień  
Qs = 16 kW  
Cw = 4,2 kJ/kgOC  
g = 983,38 kg/m3 
Tz – Tp = 70 – 45 = 25 OC 
 
Gs   = Qs /((cw x ( Tz - Tp ))  =   16,0 /( 4,2 kJ/kgOC  x  20 ) = 16,0/84 = 0,19 kg/s  
 

f) objętościowy strumień wody sieciowej c.w.u II stopień. 
 

                   Vs = Gs/g x 3600 = ( 0,19 kg/s /983,38 kg/m3)  x  3600  =  0,69 m3/h 
 

 
UWAGA: urządzenia układu  c.w.u. pozostają bez zmian, należy ruraż oraz armaturę 

 zaporową wymienić na nowe. Do wymiany zakwalifikowano zawór AVTB. 
 

 
 

B.7.2.2. Woda instalacyjna c.o.: 
 

a) masowy strumień wody instalacyjnej c.o  
 

Gic.o. = G c.o./ (( cw x ( Tz - Tp ))  = 138,6 kW / (4,2 x  20  ) = 156,5/85 = 1,63 kg/s 
 

b) objętościowy strumień wody instalacyjnej c.o.: 
 

Vic.o = (Gic.o. / g ) x 3600 = (1.63 kg/s /  977,7)  x 3600 = 6,00 m3/h 
 

B.7.3. Dobór średnic przewodów:  
 

a) Przewody po stronie wysokich parametrów  dla c.o.+ c.w.u.: 
 

dla Vs = 2,79 m3/h  (  0,79  kg/s ) dobrano przewód o średnicy Dn 50  :  
V = 0,4 m/s; jednostkowy spadek ciśnienia 0,065 kPa/m   
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b) Przewody po stronie wysokich parametrów  dla c.o.: 

dla Vs = 2,45 m3/h  (  0,65  kg/s ) dobrano przewód o średnicy Dn 50  :  
V = 0,34 m/s; jednostkowy spadek ciśnienia 0,04 kPa/m   
 
 

b) Przewody po stronie niskich parametrów dla c.o.: 
 

dla Gico = 6,00  m3/h ( 1,63 kg/s )  dobrano przewód o średnicy  Dn 65:  
V = 0,47  m/s;  jednostkowy spadek ciśnienia 0,05 kPa/m   
 

 

B.7.4. Dobór wymiennika ciepła  
 

Na cele c.o. dobrano  wymiennik ciepła APV płytowy, lutowany  typ - wg  karty doboru  
w załączeniu. 
 
B.7.5. Dobór ciepłomierzy na cele  c.o.+ c.w.u. oraz  c.o. 

 

 
a) ciepłomierz na potrzeby pomiaru c.o. + c.w.u. 
 
Dla przepływu 2,97 m3/h dobrano licznik ciepła SHARKY 775  wraz z modułem  radiowym  

o przepływie nominalnym 3,5 m3/h, Dn 25, wykonania na 25 bar, montowany na powrocie,  
 PN 2,5 MPa.,  zasilanie bateryjne.  

 
b) ciepłomierz na potrzeby pomiaru c.o.  

 
Dla przepływu 2,45 m3/h dobrano licznik ciepła SHARKY 775  wraz z  modułem  radiowym  

o przepływie nominalnym 2,5 m3/h, Dn 20, wykonanie  na 25 bar, montowany na powrocie,  
PN 2,5 MPa.,  zasilanie bateryjne.  

 
UWAGA: opomiarowanie c.w.u. w gestii administratora budynku 
 

 

B.7.6. Dobór wodomierza do napełniania instalacji c.o. 
 

Dobrano wodomierz Js - 2,5 Dn 20  
Q = 2,5 m3/h, p. rob. = 1,6 MPa, t max. = 90 OC, producent PoWoGaz S.A. Pozań,  
przed wodomierzem należy zainstalować reduktor ciśnienia do ciśnienia panującego  
po stronie niskiej np. typ SYR 6243 G ½ pwejść=2,5 MPa, za wodomierzem zamontować 
zawór zwrotny. 

 

B.7.7. Dobór filrtoodmulnika 
 

Proponuje się montaż filtroodmulnika np. produkcji Aulin-Wrocław typ FOM-Aulin Dn 50  
z wkładką magnetyczną . PN 2,5 MPa – produkcja na specjalne zamówienie, FOM – Anulin Dn 65 

PN 1,6 NPa – strona niska. 
 

B.7.8. Dobór pompy obiegowej na cele c.o. 
 

Wydajność pompy:  
Gpc.o. = 1,1 x Gc.o. = 1,1 x  6,00 m3/h = 6,6 m3/h 
 

Wysokość podnoszenia: 
opory w węźle cieplnym i instalacji : .......................................................= 6,5 m H2O 
 

Dobrano pompę z płynną regulacją obrotów, elektroniczną firmy Grundfoss MAGNA 40 -120 F 
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Parametry pracy pompy: 
 

a) Q max= 18,0 m3/h. 
b) Hmax = 10,0 m. H2O 
c) hałas emitowany pracą pomp  ≤ 38 dB 

 

B.7.9. Dobór zaworu VB 2 
 

P = 138,6 kW 
∆t = 51 OC 
∆pv = 0,33 bar – ciśnienie różnicowe na zaworze 
 

Przepływ wody przez zawór:  
 

Q = (Px0,86)/ ∆t =138,6x0,86/51 = 2,34 m3/h 
 

Kvs=Q/ pv∆ =2,34/0,5744 = 4,1 m3/h 
 
 

Dobrano zawór VB 2 Dn 20 Kvs = 6,3 m3/h, typ siłownika AMV 23, PN 25 
 
Spadek ciśnienia na zaworze: 
 

Kvs=Q/ pv∆  

∆pv= (Q/ Kvs)2 = (2,34/6,3)2 = 0,138 bar 
 
 

Automatyka węzła cieplnego: 
 
Przepływ obliczeniowy c.o. =  2,45 m3/h  
Średnica przewody – strona wysoka – dn 50 
 

- ciśnienie dyspozycyjne w węźle cieplnym: ∆pdysp  =  p1 =0,2 MPa = 2 atm  =  20 mH2O = 2 
bary  

 
- spadek cisnienia w obiegu c.w.u. – I stopień c.w.u. = ∆pcwuIst= 0,14 bar 
 

Przepływ obliczeniowy =  2,45 m3/h 
Średnica przewody – strona wysoka – dn 50 
 
Długość przewodów = 5 m 
Kolana 6 szt x 0,9 = 5,4 m 
Zawory kulowe 2 szt x 0,5 = 1,0 m 
trójniki = 2,5 m 
 
   Razem= 13,9 m 
Opór jednostkowy 0,04  kPa/m= 40 Pa/m 
Opory rurociągu= 40Pa/m x 13,9 = 556 Pa 
Wymiennik ciepła I st. wwb-1 = 40 mbar = 13 kPa = 13 000 Pa 
 
Ogółem: 556 Pa +  13 000 Pa = 13 556 Pa =13,56 kPa =  0,14 bar 
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- spadek ciśnienia w obiegu c.w.u. – II stopień c.w.u. = ∆pcwuIIst= 0,33 bar 
 

Przepływ obliczeniowy =  0,69 m3/h 
Średnica przewodu – strona wysoka – dn 50 
 
Długość przewodów = 5 m 
Kolana 6 szt x 0,9 = 5,4 m 
Zawory kulowe 2 szt x 0,5 = 1,0 m 
Zwężki = 2,0 m 
Trójniki = 2,5 m 
AVTB = 20 kPa = 20000 Pa 
 
   Razem= 15,9 m 
Opór jednostkowy = 9 Pa/m 
Opory rurociągu= 9 Pa/m x 20,4 = 145,1 Pa 
Wymiennik ciepła II st. wwb-1 = 13 kPa = 13 000 Pa 
 
Ogółem: 145,1 Pa + 13000 Pa  + 20000 Pa = 33145 Pa = 33,145 kPa = 0,33 bar 

 
- obieg węzła (do regulatora AVPQ) = ∆pdoAVPQ= 0,06 bar 
 

Przepływ obliczeniowy =  2,45 m3/h 
Średnica przewody – strona wysoka – dn 50 
 
Długość przewodów = 7 m 
Kolana 4 szt x 0,9 = 3,6 m 
Zawory kulowe 2 szt x 0,5 = 1,0 m 
 
   Razem= 11,6 m 
Opór jednostkowy 0,05  kPa/m= 50 Pa/m 
Opory rurociągu= 50Pa/m x 11,6 = 580 Pa 
Opory FOM = 1300 Pa 
Licznik ciepła = 40 mbar = 4 000 Pa 
 
Ogółem: 580 Pa + 4 000 Pa + 1300 Pa = 5 880 Pa = 0,06 bar 
 

 
- obieg wymiennika c.o = ∆pwymienCO= 0,27 bar 
 

Przepływ obliczeniowy =  2,45 m3/h 
Średnica przewody – strona wysoka – dn 50 

 
Długość przewodów = 8 m 
Kolana 12 szt x 0,9 = 10,8 m 
Zawory kulowe 3 szt x 0,5 = 1,5 m 
Trójniki – 2.0 m 
Zwężki – 4 m 
 
   Razem= 26,3 m 
Opór jednostkowy 0,05  kPa/m= 50 Pa/m 
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Opory rurociągu= 50Pa/m x 26,3 = 1315 Pa 
Wymiennik ciepłx ;.a APV = 7,68  kPa = 7680 Pa 
Licznik ciepła = 40 mbar = 4 000 Pa 
Spadek ciśnienia na zaworze z napędem: 0,138 bar 
 
Ogółem: 1315 Pa + 7680 Pa + 4000 Pa = 12 995 Pa = 0,129 bar+0,138 bar=0,27 bar 
 
Spadki ciśnień w obiegach połączonych równolegle 
 

- spadek ciśnienia w obiegu c.w.u. – II stopień c.w.u. = ∆pcwuIIst= 0,33 bar 
- obieg wymiennika c.o = ∆pwymienCO= 0,27 bar 
 
W związku z zbliżonymi spadkami jw. pozostawia się wielkości zaworów regulacyjnych 
 
Obieg na najwyższym oporze = ∆pcwuIIst=∆pmax.= 0,33 bar 

 
  B.7.9A Dobór regulatora różnicy ciśnień i przepływu AVPQ 
 

∆p sieci = 200 KPa = 20 mH2O = 2 bary 
Współczynnik regulatora = przyjęto ∆p =0,5 > 0,3 
Spadek ciśnienia na zaworze ∆p AVPQ = 0,5 x 2,0 = 1,0 bar 
Mierniczy spadek na regulatorze ∆pmie  – przyjęto 0,2 bar 
 
Stabilizowana  różnica ciśnień na zaworze  
∆p stab = ∆pdysp - ∆pdoAVPQ - ∆p AVPQ - ∆pwymiennc.o. - ∆pcwuIst 
∆p stab = 2 bary- 0,06 bar – 1,0 bar –  0,27 – 0,14 = 0,53 bar  
 
Zakres nastwa dla AVPQ: 
0,2 < ∆p stab < 1,00 

    
Współczynnik przepływu dla zaworu AVPQ 
KvAVPQ = Q/(∆p AVPQ - ∆pmie)

0,5 = 2,45 m3/h/(1,0 - 0,2)0,5 = 2,19 m3/h 
 
Dobór zaworu AVPQ: 
 
 Dobrano AVPQ 4 (wersja na zasilanie) Dn 20 o nastawie 0,2 – 1,0 bara i zakresie przepływu  
  0,16 – 3,5 m3/h, Kv = 6,3 m3/h 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Rzeczywiste współczynniki regulatorów 
AVPQ: 

∆p stab = ∆pdysp - ∆pdoAVPQ - ∆pmax.. - ∆pcwuIst 
∆p stab = 2 bary- 0,06 bar – 0,33 – 0,14 = 1,47 bar  

∆p = (1,47-0,2)/2=0,63>0,3 
 
VB2: 
∆p = 0,138/0,33=0,42>0,3 
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B.7.10. Zabezpieczenie instalacji (wg PN-B-02414) - “Zabezpieczenia instalacji ogrzewań  
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi “ 

 

a). Pojemność użytkowa naczynia na cele c.o. 
 

V u c.o. = 1,1 x V x ψ x ∆V [ dm3 ] 
 

V - pojemność instalacji określono z wykresu przyjmując, iż instalacja c.o. będzie  
posiadała grzejniki stalowe 

 

Q =  138,6 kW   - Q -  2100 litrów = 2,1  m3 

 

ψ - gęstość wody instalacyjnej w temperatury początkowej, dla t = 10 OC przyjęto  
999,7 kg/m3 = 0,9997 kg/dm3 

∆V - przyrost objętości wody wg tabeli dla 90 OC  = 0,0356 dm3/kg 
 

V u c.o. = 1,1 x 2,1 m3 x   999,7 kg/m3 x  0,0356 dm3/kg =  82,21 dm3 = 0,08 m3 
 

b) Pojemność całkowita minimalna naczynia  
 

V cc.o. = (( Vu x (pmax + 0,1))/ (pmax- p.) 
 

pmax - max. ciśnienie w naczyniu  = 0,3 Mpa =  3,0 bar 
ciśnienie wstępne: p - 16  m. H2O = 0,16  MPa = 1,6 bar + 0,2 bar = 1,8 bar 

 

V cc.o. = ((82,21 dm3 x (0,3 + 0,1))/ (0,3 - 0,18 ) = 274,03 dm3  
 

Pojemność całkowita naczynia : 274,03 dm3 

 

Przyjęto naczynie przeponowe REFLEX 300 N, pmax - 3 bar, V c - 300 dm3, 
 

Ciśnienie wstępne  (wysokość statyczna) - 16 m. H2O,  
 

c) Obliczenie średnicy rury wzbiorczej  
 

d = 0,7 x ( Vu )1/2  =  0,7  (274,03 ) 1/2  =  11,58 mm 
 

Przyjęto wykonanie rury wzbiorczej o średnicy Dn = 25mm  
 

B.7.11. Dobór zaworów bezpieczeństwa 
 

a). Zawór bezpieczeństwa na cele c.o. 
 

Przepustowość masowa zaworu bezpieczeństwa [kg/s]: 
 

M = 447,3 x b x A ρxpp )( 12 −  
 

p2 - ciśnienie dopuszczalne w sieci cieplnej - przyjmuje się = 2,0 Mpa = 20 bar 
p1 – ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa, w barach - przyjmuje się 0,3 MPa = 3 bar 
ρ – gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze w kilogramach na metr  

sześcienny 
b - wsp. zależny od różnicy ciśnień, dla (P2- P1)> 0,5 MPa = 2,0; 2,0 - 0,3 = 1,7 >0,5 MPa 
b = 2,0 
A - pow. wypływu awaryjnego dla wymienników płytowych A = 1,00 x 10-4 m2 

ρ - gęstość wody  = 934,8 kg/m3 
 

M=447,3 x 2 x 0,0001 m2 x 8,934)320( x−  = 0,04473 x 2 x 6,15891 =  

2 x 0,04473 x 126,06 = 11,2775 
 

1/2M = 11,2775/2 = 5,64  
 

b) Obliczenia dla jednego zaworu bezpieczeństwa: 
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αc – współczynnik wypływu dla zaworu SYR 1915: 0,51 
średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa: 

 

do = 54
ρα xp

M

c 1

=  → 54 
8,934351,0

64,5

x
 = 54

4,280451,0

64,5
 = 54 

97,52*51,0

64,5
 = 

54
015,27

64,5
=54 209,0 =24,68 mm – dla jednego zaworu 

 

Przyjęto dwa zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 1 1/2” o ciśnieniu początku otwarcia 
3 bar, do= 35 mm. 
 
 
 

B.8. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY 
 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

STRONA WYSOKA - NA CIŚNIENIE 2,5 MPa 

1 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 2,5 MPa 1 
2 Termometr 0-200 OC 1 
3 Manometr 0-2,5 MPa 1 
4 Filtroodmulnik  FOM-Aulin – Dn 50, PN 2,5 MPa 1 
5 Manometr 0-2,5 MPa 2 
6 Danfoss AVPQ 4 dn 20 PN 2,5 1 
7 Ultradźwiękowy licznik ciepła SHARKY 775  c.o. + c.w.u. o przepływie 

nominalnym 3,5 m3/h, Dn 25, wykonanie na 25 bar z modułem radiowym  
1 

8 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 2,5 MPa 1  
9 Wymiennik  c.o. APV lutowany typ  OMC 60/40 AE-28 

o mocy 138,60 kW – Art.No. TT1251– karta doboru w załączeniu 
1 

10 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 2,5 MPa 1 
11 Termometr 0-200 OC 1 
12 Napęd zaworu regulacyjnego  typ AMV 23 1 
13 Zawór regulacyjny kołnierzowy typ VB2, Dn 20, PN 2,5 MPa Kvs= 6,3 m3/h 1 
14 Manometr 0-2,5 MPa 1 
15 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 2,5 MPa 1 
16 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 2,5 MPa 1 
17 Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 20, PN 2,50 MPa 1 
18 Reduktor ciśnienia  SYR 6243 G 1/2 Ciśn. wejśc. max. 2,5 MPa. Temp. rob. do 

90 OC 
1 

19 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 2,5 MPa 1 
20 Licznik ciepła c.o. SHARKY 775 o przepływie nominalnym  

2,5 m3/h, Dn 20, wykonany na 25 bar 
1 

21 Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 50, PN 2,50 MPa na powrocie  
z wymiennika c.w.u. I stopnia 

1 

22 Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 50, PN 2,50 MPa na odejściu  
na wymiennik c.w.u. I stopnia 

1 

23 Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 50, PN 2,50 MPa na powrocie  
z wymiennika c.w.u. II stopnia 

1 

24 Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 50, PN 2,50 MPa na odejściu 
 na wymiennik c.w.u. II stopnia 

1 

25 Manometr 0-2,5 MPa 1 
26 Termometr 0-200 OC 2 
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27 Termometr 0-200 OC 1 
28 Manometr 0-2,5 MPa  
29 AVT/VG PN 25 dn 25 zakres nastaw temperatury 20 – 70 OC 1 
30 Termometr 0-200 OC 1 
31 Manometr 0-2,5 MPa 1 
32 Wymiennik istniejący c.w.u. I stopnia typ WWB-1(do ponownego montażu) 1 
33 Wymiennik istniejący c.w.u. II stopnia typ WWB-1(do ponownego montażu) 1 
34 Manometr 0-2,5 MPa 1 
35 Termometr 0-200 OC 1 
36 Zawór kulowy Dn 25 . t=150 OC. PN 2,5 MPa  

STRONA NISKA C.O. - NA CIŚNIENIE  1,6 MPa 

1 Zawór kulowy Dn 65 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
2 Manometr tarczowy  0-1,6 MPa   1 
3 Filtroodmulnik  FOM-Aulin – Dn 65, PN 1,6 MPa 1 
4 Złącze samoodcinające  1 
5 Manometr tarczowy  0-1,6 MPa   1 
6 Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 300 N; p. max =  3 bary 1 
7 Termometr 0-100 OC 1 
8 Zawór kulowy Dn 65 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
9 Zawór  kulowy  Dn 20, PN 1,6 MPa 1 
10 Zawór bezpieczeństwa  SYR 1915 , Dn  1 1/2”, do=35 mm, po = 3 bar 1 
11 Zawór bezpieczeństwa  SYR 1915 , Dn  1 1/2”, do=35 mm, po = 3 bar 1 
12 Czujnik temperatury zasilania ESMT Danfoss 1 
13 Termometr 0-100 OC 1 
14 Zawór kulowy Dn 40 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
15 Filtr siatkowy Dn 40 typ FS-1, PN 1,6 MPa 1 
16 Pompa obiegowa c.o. Grundfoss typ MAGNA 40-120 F 1 
17 Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy dn 40 1 
18 Manometr tarczowy  0-1,6 MPa   2 
19 Termometr 0-100 OC 1 
20 Zawór kulowy Dn 40 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
21 Wodomierz do wody gorącej PoWoGaz Js 2,5 m3/h, Dn 20 PN 1,6 MPa 1 
22 Zawór zwrotny Dn  PN 1,6 MPa do wody gorącej Dn 20 1 
23 Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT - czujnik Pt 1000  1 
24 Regulator firmy Danfoss ECL Comfort 310 z kartą A 230  1kpl.  
25 Czujnik przepływu FQS Danfoss 1 

STRONA NISKA C.W.U - NA CIŚNIENIE  1,6 MPa 
1 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
2 Zawór zwrotny Dn 50 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
3 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
4 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
5 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
6 Manometr tarczowy  0-1,6 MPa   1 
7 Termometr 0-100 OC 1 
8 Zawór kulowy Dn 40 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 
9 Istniejąca pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grundfoss UPS 25-80  

(do ponownego montażu) 
1 

10 Zawór zwrotny dn 40 PN 1,6 MPa 1 
11 Zawór kulowy Dn 50 . t=150 OC. PN 1,6 MPa 1 

12 Czujnik przepływu FQS Danfoss 1 

13 Termometr 0-100 OC 1 
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C.1 Podstawa opracowania  
 

• zlecenie Inwestora, 
• inwentaryzacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego, 
• projekt technologiczny modernizacji węzła cieplnego, 
• obowiązujące przepisy, PN i wytyczne projektowania, 
• karty katalogowe i DTR projektowanych urządzeń, aparatów i opraw. 
 

C.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

C.2.1  Przedmiot opracowania.  
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w branży elektrycznej 
obejmującego rozwiązanie techniczne nowo projektowanych wewnętrznych instalacji 
elektroenergetycznych wraz z WLZ w pomieszczeniu  węzła cieplnego w  budynku mieszkalnym 
ul. Legnicka 11 w Polkowicach.  

 

C.2.2  Zakres opracowania.  
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

a) dobór/sprawdzenie kabla wewnętrznej linii zasilającej 230V, 
b) dobór i zabudowa aparatury układu zasilająco-pomiarowego w tablicy rozdzielczej 

głównej TRG 230/400V,  
c) projekt rozdzielnicy węzła cieplnego RWC/L11 230V, 
d) instalacje ogólnego oświetlenia wnętrzowego, 
e) instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogólnego zastosowania i przenośnej pompy, 
f) instalację gniazda wtyczkowego 24V, 
g) instalacje połączeń wyrównawczych. 

 

C.3. Opis techniczny – stan istniejący. 
 

Istniejąca instalacja wewnętrzna oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu węzła 
cieplnego wykonana jest jako natynkowa i prowadzona w rurkach elektroinstalacyjnych. 
Zabezpieczenie elektroenergetyczne chroniące instalacje elektryczne  zabudowane jest  
skrzynce rozdzielczej wewnątrz węzła cieplnego opisanej jako Zabezpieczenie Główne Węzłą, 
która zlokalizowana jest na – ścianie okiennej węzła. Obok skrzynki rozdzielczej zabudowana jest 
szafka zasilająco-sterownicza obsługująca aktualny układ pomp węzła cieplnego. 
Całość instalacji z uwagi na zmianę rozwiązania układu technologii węzła oraz uwzględniając duże 
wyeksploatowanie instalacji elektrycznej podlega demontażowi.  

 

C.4. Opis techniczny – stan projektowany.  
 

C.4.1. Opis ogólny. 
 

Ze względu na konieczność dostosowania całościowo projektowanej instalacji 
elektroenergetycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego do obecnie wymaganych przepisów prawa 
budowlanego, energetycznego, PN i przepisów BHP a także uwzględniając ujednolicenie 
wprowadzanych przez PGM w Polkowicach nowych rozwiązań układów technologicznych 
obsługujących węzły cieplne istniejąca instalacja zostanie w całości przebudowa. 

Układ zasilania zostanie zaadoptowany w sposób umożliwiający wykorzystanie istniejącego 
kabla zasilającego aktualną rozdzielnicę obsługująca węzeł cieplny. 

 

C.4.2. Zasilanie węzła cieplnego w budynku. 
 

Projektowaną jednofazową rozdzielnicę węzła cieplnego RWC/L11 230V zgodnie z 
warunkami przyłączenia RD2.4/UM-4112-889/11/8965 z dnia 14.12.2011 r. wydanymi przez 
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TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Rejon Dystrybucji, Rejon Obsługi Dostaw w 
Lubinie należy zasilić z tablicy rozdzielczej głównej TRG 230/400V zabudowanej holu budynku na 
poziomie parteru przy ul. Legnickiej 11 Polkowice.  

 

Zabezpieczenie główne przedlicznikowe wraz z 1-fazowym licznikiem mocy czynnej 
projektuje się zabudować w przedziale pomiarowym tablicy rozdzielczej głównej budynku TRG  
230/400V.  

Układ zasilania elektrycznego rozdzielnicy węzła cieplnego RWC/L11 230V projektuje się  
wykonać kablem YDY–żo 3x6 mm2 prowadzonym po tynku w rurze osłonowej RVS 28. 
 

Miejscem bezpośredniego połączenia kabla zasilania RWC/L11 230V w tablicy rozdzielczej 
głównej budynku TRG 230/400V są zaciski rozłącznika głównego - miejsce bezpośredniego 
podłączenia kabla zasilającego WLZ ze złącza ZK11 przy ul. Legnickiej 11 Polkowice. 
Projektowaną aparaturę elektryczną w przedziale pomiarowym tablicy rozdzielczej głównej TRG  
230/400V zgodnie z Rys. nr 01/E należy przystosować do plombowania.  
 

Trasę linii zasilającej rozdzielnicę węzła cieplnego RWC/L11 230V przedstawiono na Rys. nr 01/E. 
 

Sieć elektroenergetyczna 230/400V EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. obsługująca 
odbiorców w budynku mieszkalnym ul. Legnicka 11 w Polkowicach pracuje w układzie TN-C.  

 

C.4.3. Rozdzielnica węzła cieplnego RWC/L11 230V. 
 

Projektuje się rozdzielnicę RWC/L11 230V  w oparciu rozdzielnicę naścienną typu WSM 
800/600/210 firmy Schrack o stopniu ochrony IP66 i lokalizuje się ją po lewej stronie wejścia do 
węzła - w miejscu wskazanym na Rys. nr 01/E i 02/E.  

Rozdzielnica RWC/L11 230V przeznaczona jest do zasilania wszystkich obwodów instalacji 
elektrycznej, układów automatyki i instalacji ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniu węzła 
cieplnego. 

Projektuje się wszystkie instalacje elektryczne w układzie sieci typu TNS. 
Wprowadza się układ ochrony przeciwprzepięciowej realizowany przez ochronnik przepięć 

klasy TII (C).  
Szynę ochronną PE należy połączyć z GSU (Główną Szyną Uziemiającą) zlokalizowaną w 

pomieszczeniu węzła. 
Przed dokonaniem ostatecznych podłączeń bednarki łączącej uziom otokowy (odgromowy) 

budynku mieszkalnego ul. Legnicka 11 w Polkowicach z GSU w pomieszczeniu węzła należy 
dokonać pomiaru jego wartości z miejsca przyłączenia. Wartość powinna wynosić Ru ≤ 10 Ω z 
uwagi na zastosowanie ochrony przepięciowej i zabezpieczeń różnicowo-prądowych.  

 

Układ połączenia i wyposażenia rozdzielnicy RWC/L11 230V oraz jej lokalizacje przedstawiono 
na Rys. nr 01/E - 05/E. 

 

C.4.4. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu węzła. 
 

Projektowane instalacje elektryczne 230/400V w pomieszczeniu węzła obejmują: 
 

a) instalację oświetlenia ogólnego  
b) instalację gniazd wtyczkowych 230V 
c) instalację gniazda wtyczkowego 24 V 
d) ochronę przeciwporażeniową 
e) ochronę przepięciową 
f) instalację połączeń wyrównawczych 
 

C.4.4.1.  Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych . 
 

Projektuje się instalacje oświetlenia ogólnego w oparciu o zabudowę 3 opraw  
oświetleniowych typu BF1 2x36W o stopniu ochrony IP 65 z jarzeniowymi źródłami  
światła. Jedną oprawę typu BF1A 2x36W  w pomieszczeniu węzła oświetlającą w rejon  
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zabudowy rozdzielnicy RWC/L11 projektuje się z autonomicznym układem zasilania  
oświetlenia w trybie świecenia awaryjnego w przypadku zaniku lub wyłączenia napięcia. 

 

Z uwagi na zwiększoną wilgotność w pomieszczeniu węzła projektuje się w instalacji 
oświetleniowej zastosować osprzęt łączeniowy natynkowy o stopniu ochrony min. IP44, który 
należy zabudowywać na wysokości 1,4 m od podłogi.  

 

Instalacje  układać jako natynkowe w rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych i 
prowadzić wyłącznie przewodami miedzianymi 3x1,5 mm2 typu YDYżo 450/750V dla 
oświetlenia i 3x2,5 mm2 typu YDYżo 450/750V dla gniazd wtyczkowych 230V i 24 V. 

Plany rozmieszczenia instalacji elektrycznej przedstawiono na Rys. nr 02/E. 
 

C.4.4.2.  Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) 
 

• izolacja główna części czynnych, 
• osłony 

C.4.4.3.  Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) 
 

• samoczynne wyłączenie zasilania, 
• wyłączniki różnicowo-prądowe, 
• instalacja połączeń wyrównawczych. 

 

Przewody powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą PN-90/E-05023. 
 

C.4.4.4. Instalacja uziemiająca  
 

Instalacja uziemiająca obejmuje połączenie bednarki stalowej ocynkowanej  
FeZn 25x4 mm uziemienia otokowego budynku z GSU (Główną Szyną Uziemiającą )  
zabudowaną w pomieszczeniu węzła cieplnego. Miejsce wprowadzenia bednarki do  
pomieszczenia węzła przedstawiono na Rys. nr 02/E. 

Łączenie bednarki uziemiającej z uziomem poziomym (otokowym) budynku należy  
wykonać za pomocą spawania albo przy zastosowaniu zacisku krzyżowego. Miejsce łączenia  
zabezpieczyć antykorozyjnie farbą asfaltową lub izolacyjnymi taśmami wulkanizującymi. 

 

C.4.4.5. . Ochrona przepięciowa  
 

Zaprojektowano ochronę przepięciową jednostopniową w rozdzielnicy  
RWC/L11 230V ogranicznikiem przepięć klasy TII (C) . 

 

C.4.4.6. Połączenia wyrównawcze.  
 

Wszystkie metalowe odcinki rur instalacji c.o., wod.-kan., obudów urządzeń należy  
połączyć z GSU. Połączenia należy wykonać linką LgY-żo 6 mm2. W miejscach zabudowy 
zasuw i zaworów na ciągach rur instalacji c.o., wod.-kan. stosować mostki obejściowe 
gwarantujące ciągłość połączeń wyrównawczych. 

Szczegółowe miejsca połączeń instalacji przewodów wyrównawczych przedstawiono 
na Rys. nr 02/E. 

Należy bezwzględnie połączyć szynę PE w RWC/L11 230V z GSU linką LgY-żo 6 mm2. 
Warunki stosowanych przekrojów przewodów PEN, PE przedstawia poniższa tabela.  

 

TABELA 1 .  
 

Przekrój przewodu (mm2) 

fazowego ochronnego uziemiającego 
ochronno-

neutralnego 
wyrównawczeg

o  głównego 
wyrównawczego  

dodatkowego 
wyrównawczego nie 

uziemionego 

SL SPE SE SPEN SFB SFB SFB SFB 

≤6 ≥ SL ≥SPE 
≥4 ≥10Cu 
≥16AI 

≥6 
≥ 0,5 SPE 

≥SPE 
(min) 

≥ 0,5 SPE ≥ SPE 
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Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uziemiające FE oraz wyrównawcze 
powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących 
postanowień: 

 

- barwa zielono-żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających 
udział w ochronie przeciwporażeniowej; 

- zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie 
oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich 
dostępnych i widocznych miejscach; 

- przewód ochronno-neutralny powinien być oznaczony barwą zielono żółtą, a na końcach 
barwą jasnoniebieską. Dopuszcza się aby wyżej wymieniony przewód był oznaczony barwą 
jasnoniebieską, a na końcach barwą zielono-żółtą. 

 

Przewody ochronne należy w trakcie montażu: 
 

a) odpowiednio zabezpieczyć przed występującymi w miejscu ich ułożenia  
naprężeniami i uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwymi wpływami 
chemicznymi oraz występującymi siłami elektrodynamicznymi, 
 

b) łączyć w taki sposób, aby były dostępne w celu przeprowadzania badań lub kontroli  
za pomocą narzędzi, wymagania te nie dotyczą połączeń zalanych tworzywem  
izolacyjnym, zaprasowanych lub zaspawanych. 

 

C.4.5. Warunki odbioru robót elektrycznych. 
 

Po zakończeniu montażowych robót elektrycznych należy przeprowadzić pomontażowe  
badania i próby odbiorcze rozdzielnicy, instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła zgodnie  
z WTO obejmującym w szczególności: 

 

a) sprawdzenie poprawności wykonania robót oraz zgodności zabudowy urządzeń i aparatury  
elektrycznej z projektem budowlanym, DTR zabudowanych urządzeń, obowiązującymi PN  
i przepisami budowy urządzeń elektrycznych, 

 

b) sprawdzenia poprawności opisów rozdzielni, aparatury, urządzeń, opraw, oznakowania  
kabli tabliczkami informacyjnymi itp. 

 

c) wykonania pełnych pomiarów rezystancji izolacji kabli, rozdzielnicy i aparatury, pomiarów 
ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów ciągłości instalacji połączeń wyrównawczych, 
pomiarów parametrów oświetlenia, badań, sprawdzeń i prób wszystkich zabudowanych, 
urządzeń, aparatury i instalacji zgodnie z PN i DTR zabudowanych urządzeń, 

 

d) przedłożenia kompletu dokumentacji technicznych zabudowanych urządzeń, aparatury, 
opraw oświetleniowych, kabli i przewodów w tym.: deklaracji zgodności na znak CE, 
aprobat technicznych, dopuszczeń, badań fabrycznych, instrukcji montażu i obsługi itp.,  
 

Odbiór techniczny zmodernizowanej wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeprowadzić  
komisyjnie zgodnie zakresem projektu budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz sprawdzenie kompletności wystawionych  
przez Wykonawcę protokołów badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym. 

 

 
 
 
 
 

…………………………………..…. 

Podpis i pieczęć projektanta  
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C.5..  OBLICZENIA TECHNICZNE.  
 

C.5.1. Bilans mocy zapotrzebowanej 
TABELA 2. 

Bilans mocy odbiorów zasilanych z RWC/L11 230V.  
 

Moc zainstalowana  Moc  
odbioru   

PL1 PL2 PL3 Pi∑ Lp 
Nr 

obwod
u  

Wyszczególnienie 
grupy 

odbiorników  

Rodzaj 
odbiorników  

Typ  
źródeł   
światła  

[W] [szt] [W] [szt]  [W] 
[szt
] 

[W] [W] 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. ł. 

Rozdzielnica węzła cieplnego RWC /L11 230V  

1 "5" Oświetlenie  
Oprawa 

jarzeniowa 2x36  
 36W  72 3 248,4 0 0 0 0 248,4 

2 "4" 
Gniazda 

wtyczkowe 230V 
G1-G4/230V   200 3 600 0 0 0 0 600 

3 "6" 
Gniazdo 

wtyczkowe 24V  
G1-2/24V   160 1 160 0 0 0 0 160 

4 "8" 
Sterownik 
Danfoss 

ECL    63 1 63 0 0 0 0 63 

5 "9" Pompa obiegowa  PO1   445 1 445 0 0 0 0 445 

6 "10" 
Pompa  

cyrkulacyjna   
PO2   245 1 245 0 0 0 0 245 

Suma mocy zainstalowanej dla odbiorów zasilanych 
z RWC/L11 230V  

    1 761,4   0,0   0,0 1 761,4 

Suma mocy  zapotrzebowanej  Pz w [W] 
dla odbiorów zasilanych z RWC/L11 230V  

Pz = Kz x Pi∑ kz [-] 0,8 Pz [W] 1 409,1 

 

gdzie: 
 

Pz – moc zapotrzebowana wynikająca z bilansu mocy w [W] 
Pu – moc umowna wynikająca z warunków technicznych przyłączenia, w [W] – zgodnie z warunkami 

przyłączenia  
 

WWPP uZ 2200861 <⇒≤  
Warunek spełniony. 

 

C.5.2. Wyznaczenie parametrów dobieranego kabla WLZ 
 

Wyznaczenie wymaganego przekroju kabla WLZ obejmuje: 
• dobór kabla ze względu na obciążalność prądową długotrwałą, spełniającego warunek Idd > I OBll, 

• sprawdzenie czy dobrany przewód jest wystarczający ze względów mechanicznych, 

• sprawdzenie czy nie zostaną przekroczone spadki napięcia. 

• sprawdzenie przekroju kabla na warunki zwarciowe. 
 

C.5.2.1.  Dobór kabla WLZ do obciążeń długotrwałych: 

ϕcos1 ⋅⋅
=

f

z
OBl U

P
I  

 

gdzie: 
Pz – moc zapotrzebowana wynikająca z bilansu mocy w [W] 
U1f – napięcie fazowe, w [V] 
IOBl –obliczeniowy  prąd obciążenia, w [A] 
cosφ - współczynnik mocy - 0,9 w [-]. 
 



 
 

27 

TABELA 3. 
ZESTAWIENIE DOBORU KABLA WLZ. 

 

Moc 
zainstalowana  

Prąd 
obliczeniowy 

Typ i przekrój  
zastosowanego 

 przewodu  

Obciążalność 
 długotrwała 

przewodu  

Obciążalność przewodu 
ułożonych  osłonach 

rurowych  Lp 
Wyszczególnienie 

adresowe  

Pi [W] I obl [A]  S [mm2]  I dd [A]  I dd
(1)

 [A]  

a. b. c. d. e. f. g. 

1. 
z TG 230/400V  

do RWC/L11 230V 
1761 9,0 YDYżo 3x6 43 32 

 

Warunek spełniony. 
 

C.5.2.2. Sprawdzenie kabla WLZ i kabli odbiorczych  na spadki napięcia 
 

Układ jednofazowy  
 

fn

fOb

f
US

lP
U

1
2

1
1

%1002
%

⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
 

gdzie: 
POb1f – moc obciążenia obwodu 1-fazowego w [kW] 
Un1f – napięcie fazowe, w [V]- 230V 
L- długość obwodu, w [m] 
γ-  przewodność właściwa materiału [m/mm2Ω]  
S – przekrój przewodu  w [mm2]. 
 

C.5.2.3. Dopuszczalne spadki napięcia w instalacji odbiorczej 
 

Wartości maksymalne spadków napięcia ∆U w instalacji oświetleniowej  wynoszą : 
 

1) Przyłącze  - 1,0 %. 
2) Wewnętrzne linie zasilające WLZ  - 0,5% 
3) Urządzenie odbiorcze - 2,0% 

TABELA 4. 
 

ZESTAWIENIE WARTOŚCI SPADKÓW NAPIĘCIA W INSTALACJI ODIORCZEJ W POM. WĘZŁA CIEPLNEGO 
 

Miejsce 
obliczenia 

spadku 
napięcia  

Adres 
 kabla  

Moc 
obciążenia  
zainstal. 

Przekrój 
kabla  

Długość  
kabla  

Napięcie  
Przewodność 

właściwa  

Obliczony 
spadek 

napięcia  

Dopuszczaln
y spadek 
napięcia  

UWAGI  

Lp 

  
  

Pi 
[W] 

S 
[mm2] 

L 
[m] 

U 
[V] 

γ 
[mm/Ωmm2] 

∆Uo% 
[%] 

∆Ud% 
[%]   

a. b. c. d. e. f. g.  h. i. j. k. 

1. RWC/L11 
230V 

TRG-
RWC/L11 

2210 6 23 230 56 0,57 

1,00 

warunek  
spełniony  

ODBIORY OŚWIETLENIOWE  

2xOprawy BF1 
2x36W 

RWC/L11 -  
2 oprawy od 
strony okna  
obwód "4" 

144 1,5 11 230 56 0,07 

2. 

Oprawa BF1 
2x36W 

Oprawa 
strona prawa  
obwód "4" 

72 1,5 1,5 230 56 0,00 

SUMA SPADKU NAPIĘCIA NA KABLACH OBWODU OŚWIETLENIOWEGO "4" 
0,08 2,00 

warunek  
spełniony  
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ODBIORY Gn. 230V i odbiorów wydzielonych  

Gn. ogólne 
G1/230V  

RWC/L11- 
G1/230V  

Obwód "5" 
400 2,5 2,7 230 56 0,03 

3. 

Gn. ogólne 
G2/230V  

G1/230V- 
G2/230V  

Obwód "5" 
200 2,5 7,7 230 56 0,04 

SUMA SPADKU NAPIĘCIA NA KABLACH OBWODU "5" - Gniazda 230V 
0,07 3,00 

warunek  
spełniony  

4. Pompa PO1  
RWC/L11- 
PO1/230V  
Obwód "9" 

445 1,5 11,2 230 56 

0,22 3,00 

warunek  
spełniony  

5. Pompa PO2  
RWC/L11- 
PO2/230V  

Obwód "10" 
245 1,5 15,3 230 56 

0,17 3,00 

warunek  
spełniony  

 

C.5..2.4. Ochrona elektroenergetyczna kabli  
 

Warunki elektroenergetycznego zabezpieczenia kabla WLZ obejmują ochronę przed: 

• skutkami prądów przeciążeniowych, 

• skutkami prądów zwarciowych 
 

Dobór zabezpieczenia elektroenergetycznego wymaga spełnienia poniższych warunków ochrony: 
 

a) przed skutkami prądów przeciążeniowych, 
 

Iobl  ≤  In  ≤ I dd 
 

b) przed skutkami prądów zwarciowych. 
 

k2 x In  =  I2  ≤ 1,45Idd 
 

gdzie: 
 

I obl – maksymalny prąd obliczeniowy obciążenia w obwodzie  
I dd1 – dopuszczalna długotrwała obciążalność kabla  
I n –  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego - wkładki bezpiecznikowej  
lub wyłącznika nadprądowego, 
k2  –  współczynnik krotności prądu zadziałania zabezpieczenia: 

1,6- 2,1 – wkładki bezpiecznikowe, 
1,45 – wył. nadprądowe o charakterystyce B, C, D, 
1,2 – przekaźniki termobimetalowe 

I 2 -prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, liczony wg wzoru: I 2 = k2  x In 
 

TABELA 5. 
 

DOBÓR ZABEZPIECZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 

Maksymalny 
 prąd 

obliczen.  
kabla 

IObl 

Obciążaln.  
długotrwała 
przewodu  
I dd [A]  

Obciążaln.  
długotrwała 
przewodu  
I dd

(1) [A] 
ułożonych  
osłonach 
rurowych  

Dopuszczalna  
wartość  

zabezpieczenia  

In max 

Zastosowany 
typ i wartość  

zabezpieczenia 

       In  
Lp Adres kabla  

Typ i  
przekrój 
 kabla  

[A] [A] [A] [A] [A] 

Miejsce  
zabudowy  

zabezpieczenia  
UWAGI 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 

1. 
TRG 230/400V - 
RWC/L11 230V 

YDY-żo  
3x6 mm2 9 43 32 29 

Bi   
"gG" 20A 

TRG 230/400V  
Zabezpieczenie  
spełnia wymogi  
ochrony kabla  
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C.5.3. Obliczenia zwarciowe sieci. 
 

C.5.3.1. Wyznaczenie elementów zwarciowych sieci 230/400V. 
TABELA 6. 

WARTOŚCI ELEMENTÓW ZWARCIOWYCH SIECI. 
 

Parametry linii kablowych  
oraz żył powrotnych  

Rezystancja  
składowej  
zgodnej 

Reaktancja  
składowej 
zgodnej 

Imped. 
zwar. 3f  

Imped. 
zwar.1f  

Długość  
L 

Przekrój  
S 

Konduktancja  
γ 

Wartoś
ć  

Wartoś
ć  

Wartość  Wartość  

[m/Ωmm2] 

Cu Al. Fe 

Lp 

Elementy  
sieci układu 
 zasilająco- 
odbiorczego 

Parametry  
transformatora 

 /adres linii 
 kablowej  Typ  

linii 
[m] [mm2] 

56 34 10,3 

Ozn.  
schem. 

[mΩ] 

Ozn.  
schem. 

[mΩ] 
Z3f 

[mΩ] 
Z1f 

[mΩ] 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. ł. m n 

1. 
System  

energetyczny  
200 MVA 

              RQ 0,0 XQ 0,9 

0,9 0,9 

2. 
R-36  

21/0,42 kV 
Polkowice   

Transformator  
ST= 400 kVA  

Un1/Un2 = 
21/0,42 kV  
∆uz= 4,78% 

            RT 6,6 XT 16,7 

18,8 18,8 

3 Przyłącze I  
R-36 230/400V - 

ZK-11 Legnicka 11 
YAKY 
4x240 

110 240   34   RkIa 13,5 XkIa 8,3 
32,8 47,9 

4 Ist. WLZ  
ZK-11 Legnicka 11 
TRG Legnicka 11  

YKY 4x70 12 70   34   RkII  5,0 XkII  0,9 
36,8 56,6 

5 
Proj linia 

zasil.  
do WC  

TRG 230/400V 
RWC/L11 230V 

YDY 3x6 30 6 56     RkIII  89,3 XkIII  3,1 

  226,2 

WYBRANE OBWODY ODBIORCZE Z RWC/L11  230V  

6 OBWÓD "5"  
RWC/L11 230V  

oprawa BF1 - strona  
prawa końcowa  

YDYżo 
 3 x 1,5 mm2 

12,5 1,5 56     Rk5 148,8 Xk5 1,5 

  521,8 

7 OBWÓD "4"  
RWC/L11 230V  

G2/ 230V   
YDYżo 

 3 x 2,5 mm2 
10,4 2,5 56     Rk4 74,3 Xk4 1,1 

  373,5 

8 OBWÓD "9"  
RWC/L11 230V - 

PO1 
YDYżo 

 3 x 1,5 mm2 
11,2 1,5 56     Rk9 133,3 Xk9 1,3 

  490,9 
 

C.5.3.2. Wyznaczenie parametrów zwarć trójfazowych w sieci 230/400V. 
 

a) Prąd początkowy 
 

fk

n
fk

TLLTfk

Z

Uc
I

XXRRZ

3

3

22
3

3

)()(

Σ

Σ

⋅

⋅
=

+++=
 

 

b) Prąd udarowy 
 

fkp Iki 32 ⋅⋅=  
 

gdzie:  
c- współczynnik napięciowy: 
1,0 – dla prądu zwarciowego największego 
0,95 – dla prądu zwarciowego najmniejszego 
k- współczynnik udaru uzależniony jest od stosunku Rk/Xk 
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TABELA 7.  
WARTOŚCI PARAMETRÓW ZWARĆ TRÓJFAZOWYCH 

 

PARAMETRY ZWARĆ TRÓJFAZOWYCH  
w obwodach zasilających węzeł cieplny ul. Legnicka 11 Polkowice  

Wartości maksymalne  Wartości minimalne  

Zk∑3f 
Rk∑3f/ 

 Xk∑3f 
k 

I k3fmax ipmax Sk3fmax Ik3fmin ipmin Sk3fmin 

Lp Lokalizacja zwarcia  

[mΏ] [--] [--] [A] [A] [kVA] [A] [A] [kVA] 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 

1. ZK-11 ul. Legnicka 11 32,8 1,27 1,04 7041 10356 4878 6689 9838 4634 

2. 
TRG  230/400V  
ul. Legnicka 11  

36,8 1,67 1,01 6276 8964 4348 5962 8516 4130 

 

C.5.3.3.  Wyznaczenie parametrów zwarć jednofazowych. 
 

fk

nf
fk
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TABELA 8. 
WARTOŚCI PARAMETRÓW ZWARĆ JEDNOFAZOWYCH 

 

Zk∑1f Ik∑1f 
Typ i parametry 
 zabezpieczenia 

Inb  

Czas  
zadz.  
zab. 

Ka 
Prąd  
zadz.  

zabezp.  
UWAGI  

Lp 
Nr obwodu  
Lokalizacja  

zwarcia 
[mΏ] [A] 

Lokalizacja  
zabezpieczenia  

[A]         

a. b. c. d. e. f g. h. i. j. 

    WT/gG        
1 

Szyny ZK-11 
230/400V ul. 
Legnicka 11 47,9 4322 

Rozdzielnia R-36 
230/400V   

200 0,4 12 2400 

Warunek  
spełniony  

    Bi        
2 

TRG 230/400V  
ul. Legnicka 

11  56,6 3860 

ZK-11 230/400V 
ul. Legnicka 11 

100 0,4 10 1000 

Warunek 
spełniony  

    Bi        

3 
RWC/L11 

230V  
226,2 966 

TRG 230/400V  
ul. Legnicka 11  

20 0,2 8,6 172 

Warunek 
spełniony  

    BSM B6       
4 

OBWÓD "5" 
oprawa BF1 
strona lewa 

końcowa  521,8 419 6 0,2 5 30 

Warunek 
spełniony  

    BSM B10       

5 
OBWÓD "4" 

G2/ 230V   
373,5 585 10 0,2 5 50 

Warunek 
spełniony  

    BSM C6       
6 

OBWÓD "9" 
- PO1 

490,9 445 

RWC/L11 230V  

6 0,2 10 60 

Warunek 
spełniony  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 

C.6. Wykaz rysunków branży elektrycznej 
 

C.6.1. Rys. nr 01/E Plan zasilania węzła cieplnego 

C.6.2. Rys. nr 02/E 
Plan instalacji elektrycznych nN i przewodów wyrównawczych w 
pomieszczeniu węzła cieplnego 

C.6.3. Rys. nr 03/E Schemat ideowy rozdzielnicy RWC/L11 230V 

C.6.4. Rys. nr 04/E Schemat montażowy rozdzielnicy RWC/L11 230V 

 
C.7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

(zgodnie z wymogiem art. 20 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami) 
 

C.7.1. Dane ogólne: 
 

Adres budowy:  Budynek mieszkalny w Polkowice ul. Legnicka 11. 
 

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora:  
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 

 

C.7.2. Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Zaprojektowano przebudowę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku  
mieszkalnym ul. Legnicka 11 w Polkowicach z dostosowaniem jej do wymaganych przepisów.  

W wymienionych rozwiązaniach wprowadzono urządzenia i aparaty które posiadają świadectwa  
dopuszczenia stosowania w budownictwie pod względem bezpieczeństwa materiałowego i nie mają  
wpływu na zanieczyszczenie środowiska. 

 

C.7.3. Zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego - branża elektryczna. 
 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się: 
 

- demontaż w całości istniejącej instalacji elektrycznej, 
- zabudowę rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RWC/L11 230V w pomieszczeniu węzła cieplnego, 
- zabudowę osprzętu elektrycznego w układzie rozliczenia energii elektrycznej na potrzeby węzła  

cieplnego w przedziale pomiarowym tablicy rozdzielczej głównej budynku TRG 230/400V  
- wykonanie linii zasilającej węzeł cieplny kablem YDY-żo 3x6 mm2 pomiędzy tablicą  

rozdzielczą główną budynku TRG 230/400V a rozdzielnicą RWC/L11 230V  
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V i 24V, 
- wykonanie połączeń wyrównawczych,  
- wykonanie pomiarów i przeprowadzenie prób ruchowych.  

 

C.7.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W trakcie budowy instalacji elektrycznej mogą wystąpić kolizje z instalacją c.o., wodną,  
i wentylacyjną. 

 

C.7.5. Przewidywane zagrożenia: 
 

- spadnięcie, upadek z wysokości, 
- uderzenie spadającym materiałem, przedmiotami, 
- potknięcie, poślizgnięcie, upadek. 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- poparzenie termiczne podczas spawania bednarki, 
- hałas, 
- zaprószenie oczu. 
 
 

 



 
 

32 

Poszczególne roboty powinny być prowadzone ściśle w oparciu o przepisy prawa budowlanego 
jak też w oparciu o obowiązujące przepisy BHP poszczególnych prac (robót) montażowych oraz 
rozbiórkowych. 

Na placu budowy powinny też być określone zasady usuwania odpadów budowlanych, a do czasu 
ich utylizacji określone powinno być miejsce ich czasowego składowania w sposób zapewniający  
bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych. 

 

C.6.6. Sposób prowadzenia instruktażu. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy powinni szczegółowo  
zapoznać się z dokumentacją budowlaną oraz instrukcjami urządzeń typowych ponadto należy  
przeprowadzić instruktaż w zakresie wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania  
robót, zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Szczególny nacisk należy położyć na poinformowanie w zakresie wykonywania czynności  
w przypadku porażenia prądem oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także należy  
poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy. 

 

C.7.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami BHP oraz Polskimi Normami, 
a w szczególności zgodnie z: 
 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowla- 
nych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d) Normą wieloarkuszową PN –IEC 60364- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.  
e) PN –IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  

Sprawdzanie odbiorcze”.  
f) PN –E/04700:98+AZ1 – „Wytyczne prowadzenia badań pomontażowych”. 
g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r w sprawie szczegółowych  

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych podmiotów 
(Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 

Załącznik C.8.  
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

Branża Elektryczna 
 

Lp. Nazwa materiału  Typ i dane techniczne  
Miejsce 

zabudowy 
J. m. Ilość PRODUCENT 

1. Wyposażenie rozdzielnicy węzła cieplnego RWC/L11 230V 

1. Obudowa rozdzielni n/t WSM 600x800x300 IP66 szt. 1 

2. 
Rozłącznik główny szeregowy  
dwubiegunowy 

BM40 szt 1 

3. Wyłącznik nadprądowy  BMS6 B 2/1 szt 1 

4. Wyłącznik nadprądowy  BMS6 B 6/1N szt. 3 

5. Wyłącznik nadprądowy  BMS6 B 10/1N szt. 2 

6. Wyłącznik nadprądowy  BMS6 C 16/1 szt. 1 

7. Wyłącznik nadprądowy  BMS6 C 6/1N szt. 1 

8 
Wyłącznik nadprądowy ze 
stykiem pomocniczym  

BMS6 C 2/1N szt. 1 

9. Wyłącznik nadprądowy  BMS6 C 4/1N szt. 1 

10 Wyłącznik nadprądowy  BMS6 C 10/2 szt. 1 

11 Wyłącznik różnicowoprądowy BCFO 25/2/003 szt. 2 

12 Lampka sygnalizacyjna 230V MM90005-- kpl. 4 

13 
Ochronnik przeciwprzepięciowy – 
dwubiegunowy  

Typ UAS klasa TII (C) kpl. 1 

14 
Transformator  jednofazowy 
sterujący 230/24V  

Transf. 230/24V  
LP-160VA 

szt. 1 

15 
Stycznik modułowy 4polowy dwu 
modułowy BZ25/400V, 4Z 

ST1-2 szt. 2 

16 
Przekaźnik jednofunkcyjny  
zwłoka wyłączenia – bez 
sterowania  

ZR5R0011-- szt. 2 

17 
Przełącznik krzywkowy na 
elewację jednobiegunowy 1-0-2 

M10HEU1+…. szt. 1 

18 
Przycisk sterowniczy 
zielony/czerwony z jednym 
stykiem zwiernym  

B3DGN +B3S+B3T01 szt. 2 

19 Zacisk szereg. śrubowy beżowy  CBD.6 szt. 1 

20 Zacisk szereg. śrubowy niebieski CBD.6(EX)i szt. 1 

21 Zacisk szeregowy uziemiający TE 6/0 szt. 3 

22 Zacisk szereg. śrubowy beżowy  CBD.2 szt. 61 

23 Zacisk szereg. śrubowy niebieski  CBD.2(EX)i szt. 9 

24 Zacisk szeregowy/uziemiający TE 2/0 szt. 6 

25 Szyna montażowa  TS 35 

Zgodnie z 
dokumentacją 
rozdzielnicy  

RWC/L11 230V 

szt. 3 

SCHRACK 
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26. Płyta montażowa  0,6x0,3 m  szt. 1 SCHRACK 

27 Regulator pogodowy ECL Comfort 310 

Zgodnie z 
dokumentacją 
rozdzielnicy  

RWC/L11 230V szt. 1 Danfoss 

2. Wyposażenie instalacji elektrycznej w węźle cieplnym Polkowice, ul. Legnicka 11  

1. 
Oprawa jarzeniowa nastropowa 
2x36 W 

BF1 2x36W 
230V/50Hz,IP65  

szt. 2 BDM/FAMOR  

2. 
Oprawa jarzeniowa 
nastropowa 2x36 W z układem 
autonomicznego świecenia  

Neptun BF1A 2x36W 
230V/50Hz, IP65 z 

układem autonomicznym  
oświetlenia awaryjnego. 

szt. 1 BDM/FAMOR  

3. Kabel w instalacji oświetlenia  YDY 3x1,5 mm2 m 10,5 

4.  Kabel w instalacji oświetlenia  YDY 4x1,5 mm2 m 5,0 

5.  
Kabel w instalacji gniazd  
1-fazowych 230V + 24V  

YDY 3x2,5 mm2 m 16,5 

TELE-FONIKA 
Kable S.A.  

6. 
Łącznik dwugrupowy  
natynkowy hermetyczny  

NTH 10A BI,  
250V, IP 44  

szt.  1 ELSO 

7. 
Gniazdo pojedyncze natynkowe 
 z uziemieniem  

NTH 10A BI  
250V, IP 44  

szt.  3 OSPEL 

8. 
Puszka instalacyjna natynkowa 
odgałęźna wyposażona w listwy 
zaciskowe 

 szt. 3 MARMAT 

9. Gniazdo n/tynkowe 24VAC 
Gniazdo stałe  

16A 24V/ 50Hz IP 44 
szt. 1 

PCE  
Nr kat. 162 

10. Główna szyna uziemiająca GSU  Typ SWP-G1  szt.  1 A.H. sp.j.  

11.  Bednarka ocynkowana  FeZn 4x25 mm  m  5 A.H. sp.j.   

12. Przewód 6 mm2  
YLY- żo 1x6 mm2  

300/450V 
m 38 

TELE-FONIKA 
Kable S.A.  

13. Uchwyt na rurę FeZn   
UR Ø do 92 mm,  

Nr kat. 19021 
szt.  40 A.H. sp.j.   

14. Listwa elektroinstalacyjna  Typu LS 17x15 m 20 MARMAT 

15 Uchwyty elektroinstalacyjne  U/UZ 25-28 mm szt.  30 MARMAT 

16 
Rura elektroinstalacyjna gładka 
sztywna bezhalogenowa  

RLHF 28 m 35 MARMAT 

17 
Rura elektroinstalacyjna 
karbowana giętka  

Typu RK 32/24,5 

Zgodnie z 
dokumentacją 

węzła cieplnego  

m 5 MARMAT 

3. Wyposażenie aparatury w rozdzielnicy TRG 230/400V w budynku mieszkalnym Legnicka 11 Polkowice  

1. 
Rozłącznik izolacyjny  
2- biegunowy z bezpiecznik. 

TYTAN 63A  szt.  1 

2. Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 20A 

Aparatura do 
zabudowy w R1 

230/400V  szt.  1. 

SCHRACK 

 

3. Kabel WLZ 
YDYżo 3x6 mm2  

450/750V 

Układany po 
trasie zgodnie z 
dokumentacją 

m 30 
TELE-FONIKA 

Kable S.A.  
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Załącznik C.9.  
Warunki Przył ączenia do sieci elektroenergetycznej  
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Załącznik C.10.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lubin 23.05.20012 r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

Oświadczam, że dokumentacja projektu budowlanego w branży elektrycznej i 
automatyki p.n.: 

 

„Przebudowa węzła cieplnego w budynku mieszkalnym ul. Legnicka 11  
w Polkowicach”  

 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, oraz jest 
kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
Podpis i pieczęć projektanta  
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CZĘŚĆ D 
 

Branża Automatyki 
 

 

 

 

TEMAT: Instalacje automatyki węzła cieplnego  
przy  ul. Legnicka 11  w Polkowicach  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROJEKTOWAŁ:  mgr  in ż. Jerzy Korbela  
 

 

 

 

……………………………………..…. 

Pieczęć i  podpis projektanta  
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D.1 Podstawa opracowania  
 

• zlecenie Inwestora, 
• inwentaryzacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego, 
• projekt technologiczny modernizacji węzła cieplnego, 
• obowiązujące przepisy, PN i wytyczne projektowania, 
• karty katalogowe i DTR projektowanych urządzeń. 

 

D.2. Przedmiot i zakres opracowania  
 

D.1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie układu automatyki jednofunkcyjnego 
węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnicka 11 w Polkowicach. 

 

D.2.2  Zakres opracowania.  
 

Zakres opracowania obejmuje dobór regulatora oraz rozmieszczenie aparatury 
pomiarowo - kontrolnej automatyki węzła zgodnie z  wymaganiami układu technologicznego 
oraz jej połączenie z regulatorem.  

 

UWAGA! Projekt nie zawiera programu nastaw parametrów na regulatorze. 
Parametry zostaną wprowadzone przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem.  

 

D.3. Opis techniczny  
 

Projektowane  rozwiązanie układu automatyki oparto na automatyce firmy Danfoss 
wyposażoną w poniższą aparaturę : 

 

a) regulator pogodowy firmy Danfoss typu ECL Comfort 310 z kartą A230 współpracujący z  
poniższymi czujnikami, 
 

b) ESMT - czujnik Pt 1000 temperatury zewnętrznej, 
 

c) ESMU - czujnik Pt 1000 100 mm czujnik zanurzeniowy, 
 

d) FQS - czujnik przepływu na zasilaniu c.o. obiegu niskiego ciśnienia, 
 

e) FQS - czujnik przepływu w obiegu cyrkulacji c.w.u.  
 

f) siłownik AMV 23 zabudowany na zaworze regulacyjnym kołnierzowym typu VB 2  
firmy Danfoss,  

g) regulator bezpośredniego działania AVPQ 4 PN 25 dn 25 firmy Danfoss – zawór istniejący 
 

h) pompa obiegowa strony niskiej c.o. typu MAGNA 40-120 F 230V firmy Grundfoss  
 

i) pompa cyrkulacyjna c.w.u. typu  UPS 25-80 230V firmy Grundfoss. 
 

Program regulatora realizuje poniższe funkcje: 
 

a) regulację temperatury w systemie ogrzewania zgodnie z programem nastaw,  
b) zmniejszenie zużycia energii i optymalne zużycie nośników energii, 
c) automatyczne sterowanie pracą pomp w obiegu c.o. i c.u.w. . 
 

Układ automatyki wyposażony został w dodatkową funkcję chroniącą pompy obiegowe  
strony niskiej c.o. i cyrkulacyjnej c.u.w. przed suchobiegiem. W obu wypadkach rozwiązanie  
oparto na czujnikach typu FQS zabudowanych  na rurociągach bezpośrednio za pompami P1  
(obieg c.o.)  i P2 (obieg c.u.w.). 

W przypadku uszkodzenia pompy lub zaniku wody w rurociągach nastąpi jej wyłączenie  
po przekroczeniu nastawionego czasu. 

Dodatkową funkcją układu jest możliwość ręcznego przetestowania lub załączenia pracą  
pompy obiegowej c.o.  
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D.4. Lokalizacja i montaże aparatury w pomieszczeniu węzła cieplnego  
 

D.4.1  Montaż i zasilanie regulatora   
 

Regulator ECL Comfort firmy Danfoss montuje się w rozdzielnicy RWC/L11 230V  
zgodnie z zaleceniami producenta.  
 

Układ zasilania podłączenia elektryczne regulatora ECL projektuje się napięciem 230V AC. 
 

Szczegółowy układ połączeń regulatora ECL przedstawiono na Rys. nr 02/A i Rys. nr 03/A. 
 

D.4.2  Lokalizacja czujników w systemie ogrzewania.  
 

D.4.2.1. Czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT. 
 

Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na zewnętrznej ścianie budynku  
na wysokości min. 3 m od gruntu w miejscu gdzie jest najmniej narażony na wpływ  
promieniowani słonecznego ( najkorzystniej należy go montować na ścianie północnej lub  
północno – wschodniej). Nie należy go montować w pobliżu drzwi lub okien.  
Przepust przez ściany oraz odcinek zewnętrzny kabla sygnałowego prowadzić w rurkach  
ochronnych. 
 

D.4.2.2. Czujnik zanurzeniowy temperatury na zasilaniu c.o. obiegu niskiego ciśnienia  
typu ESMU. 

 

Czujnik temperatury powrotu w instalacji c.o. obiegu niskiego ciśnienia należy  
zamontować w odległości maks. 15 cm od punktu mieszania – wymiennika cieła.  
Należy go montować zawsze na rurze, w której zawsze występuje przepływ wody. 

 

D.4.2.3. Czujnik przepływu na zasilaniu c.o. w obiegu niskiego ciśnienia typu FQS. 
 

Czujnik przepływu na zasilaniu c.o. - obieg niskiego ciśnienia należy zamontować  
bezpośrednio za pompą obiegową strony niskiej c.o. na rurze, w której zawsze występuje 
przepływ wody. 
 

D.4.2.4. Czujnik przepływu w obiegu cyrkulacji c.w.u. typu FQS. 
 

Czujnik przepływu w obiegu cyrkulacji c.w.u. należy zamontować bezpośrednio za  
pompą cyrkulacyjną na rurze, w której zawsze występuje przepływ wody. 

 

Szczegółowy układ połączeń czujników przedstawiono na Rys. nr 01/A i 02/A. 
 

D.4.3  Demontaż i zabudowa układów zasilań pomp obiegowej c.o. i cyrkulacyjnej c.w.u.  
 

Demontaże pomp obiegowej c.o. i cyrkulacyjnej c.w.u. z istniejącego układu wodnego  są  
wymuszone kompletną przebudową układu technologii grzewczej węzła cieplnego z uwagi na  
wprowadzenie nowej koncepcji rozwiązania. 

Nowe stanowiska pomp przedstawione są dokumentacji branży sanitarnej – „Część B”  
opracowania. Montaż pomp wykonać zgodnie z pkt. B3.3. „Rurociągi i armatura”. 
 

Ułożenie kabli oraz ich podłączenie w układzie zasilania  do pomp w obiegach c.o. i c.u.w.  
przedstawiono na Rys. nr 01/A. 

Sterowanie pompami w obiegach c.o. i c.u.w. przedstawiono na Rys. nr 03/A. 
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D.5. Wykaz rysunków układu automatyki  
 

D.5.1. Rys. nr 01/A Plan rozmieszczenia urządzeń automatyki w pomieszczeniu węzła cieplnego 

D.5.2. Rys. nr 02/A 
Schemat ideowy połączeń elektrycznych automatyki regulatora ECL Comfort 
w układzie sterownia i nadzoru węzła cieplnego  

D.5.3. Rys. nr 03/A Schemat ideowy układu automatyki pomp c.o. i c.w.u. w węźle cieplnym  
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D.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

(zgodnie z wymogiem art. 20 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami) 
 

D.6.1. Dane ogólne: 
 

Adres budowy:  Budynek mieszkalny w Polkowice, ul. Legnicka 11. 
 

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora:  
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 

 

D.6.2. Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Zaprojektowano przebudowę instalacji automatyki  w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku  
mieszkalnym ul. Legnicka 11 w Polkowicach z dostosowaniem jej do wymaganych przepisów.  

W wymienionych rozwiązaniach wprowadzono urządzenia i aparaty które posiadają świadectwa  
dopuszczenia stosowania w budownictwie pod względem bezpieczeństwa materiałowego i nie mają  
wpływu na zanieczyszczenie środowiska. 
 

D.6.3. Zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego – branża automatyki. 
 

Zakres realizacji przedsięwzięcia obejmuje: 
 

- zabudowę i podłączenie regulatora pogodowego typu ECL Comfort 310 z kartą A230  
(1 obieg) w rozdzielnicy RWC/L11 230V, 

- zabudowę i podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej typu ESMT 10 – (sonda z Pt 
1000) do regulatora pogodowego typu ECL Comfort 310, 

- zabudowę i podłączenie czujnika temperatury wody powrotnej typu ESMU 10 – (sonda z 
Pt 1000) do regulatora pogodowego typu ECL Comfort 310, 

- zabudowę i podłączenie czujnika przepływu na zasilaniu c.o. obiegu niskiego ciśnienia 
typu FQS do układu automatyki sterowania pompy c.o., 

- zabudowę i podłączenie czujnika przepływu w obiegu cyrkulacji c.w.u. typu FQS do do 
układu automatyki sterowania pompy c.w.u., 

- ułożenie kabla i podłącz. siłownika AMV 23 do regulatora pogodowego typu ECL  
Comfort 310, 

- ułożenie kabla i podłączenie pompy obiegowej strony niskiej c.o. typu MAGNA 40-120 F 
230V do rozdzielnicy RWC/L11 230V,  

- ułożenie kabla i podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. typu  UPS 25-80 230V 230V do 
rozdzielnicy RWC/L11 230V,  

- wykonanie pomiarów i przeprowadzenie prób ruchowych.  
 
 

D.6.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W trakcie budowy instalacji automatyki mogą wystąpić kolizje z instalacjami: c.o., wodną,  
i wentylacyjną. 

 

D.6.5. Przewidywane zagrożenia: 
 

- spadnięcie, upadek z wysokości, 
- uderzenie spadającym materiałem, przedmiotami, 
- potknięcie, poślizgnięcie, upadek. 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- poparzenie termiczne podczas spawania, 
- hałas, 
- zaprószenie oczu. 

Poszczególne roboty powinny być prowadzone ściśle w oparciu o przepisy prawa budowlanego 
oraz w oparciu o obowiązujące przepisy BHP poszczególnych prac (robót) montażowych i rozbiórkowych. 
 
 
 



 
 

45 

Na placu budowy powinny też być określone zasady usuwania odpadów budowlanych, aż do czasu 
ich utylizacji powinno być określone miejsce ich czasowego składowania w sposób zapewniający  
bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych. 

 

D.6.6. Sposób prowadzenia instruktażu. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy powinni szczegółowo  
zapoznać się z projektem budowlanym oraz instrukcjami urządzeń przeznaczonych do zabudowy, ponadto  
należy przeprowadzić instruktaż w zakresie wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie  
wykonywania robót, zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

Szczególny nacisk należy położyć na przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej  
pomocy osobom poszkodowanym w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz należy ich  
poinformować o miejscu przechowywania środków medycznych – pierwszej pomocy. 
 

D.6.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami BHP oraz Polskimi  
Normami, a w szczególności zgodnie z: 

 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
 

b) Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie  
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) z późniejszymi zmianami ujętymi w  
Dz. U Nr 49 poz. 330 z 2007 r. i Dz. U. Nr 108 poz. 690 z 2008 r.  

 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót  
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych  
zakładach górniczych. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 124, poz. 863 
z dnia 9 czerwca 2006 r.). 

 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

f) Normą wieloarkuszową PN –IEC 60364- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 
 

g) PN –IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  
Sprawdzanie odbiorcze”.  

 

h) PN –E/04700:98+AZ1 – „Wytyczne prowadzenia badań pomontażowych”. 
 

i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
 

j) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych  
podmiotów (Dz. U. Nr 2 poz. 5 z 2005 r.). 
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D.7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

Branża Automatyka  
 

Lp 
Nazwa   

materiału  
Typ i dane  
techniczne  

Miejsce 
zabudowy 

J. m. Ilość PRODUCENT 

1. Napęd zaworu regulacyjnego   AMV 23 szt. 1 

2. Czujnik temperatury zasilania 
ESMT 10 

 
szt. 1 

3. Czujnik temperatury zewnętrznej  
ESMT 10  
(Pt 1000) 

szt. 1 

4. Czujnik przepływu  FQS szt. 2 

5. Pompa obiegowa c.o. MAGNA 40-120 F szt. 1 

6. Pompa cyrkulacji c.w.u. 
UPS 25-80 230V 

230V 
szt. 1 

7. Regulator 
ECL Comfort 310  

z kartą A 230 

Zgodnie z 
dokumentacją  

w branży 
sanitarnej  

szt. 1 

Podano w 
dokumentacji 

branży sanitarnej  

8.  Kabel odbiorczy – zasilanie pompy c.o.  YDY 3x1,5 mm2  m 8,5 

9.  
Kabel odbiorczy – zasilanie pompy 
c.w.u.  

YDY 3x1,5 mm2  m 13,5 

10.  
Kabel odbiorczy – zasilanie siłownika 
AMV 23 

YDY 3x1,5 mm2  m 13,5 

11.  Kabel odbiorczy – czujnik temp. zewn. YDY 2x1 mm2  m 10,5 

12 
Kabel odbiorczy – czujnik temp. na 
powrocie  

YDY 2x1 mm2  m 11 

13 
Kabel odbiorczy – czujnik przepływu 
c.o. 

YDY 2x1 mm2  m 10 

14 
Kabel odbiorczy – czujnik przepływu 
c.w.u. 

YDY 2x1 mm2  m 13,5 

TELE-FONIKA 
Kable S.A.  

15. Uchwyty elektroinstalacyjne  U/UZ 25-28 mm  szt. 60 

16. 
Rura elektroinstalacyjna gładka 
sztywna bezhalogenowa  

RLHF 28  m 60 

17.  
Rura elektroinstalacyjna karbowana 
giętka  

Typu RK 32/24,5  m 10 

MARMAT 

 
 

 


