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OPIS TECHNICZNY 

 
DO PROJEKTU MODERNIZACJI WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO DLA POTRZEB  

C.O. i C.W.U. W BUDYNKU RARR  ul. SZOPENA 51 w RZESZOWIE. 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w budynku RARR 
- Projekt wewnętrznej instalacji wod. - kan.  
- Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A.: pismo MPEC/DR/278/2286/10       
 z dnia 22.11.2010. 
- Uzgodnienia międzybranżowe  
- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Dane ogólne. 
W ramach rozbudowy i modernizacji budynku, w miejsce istniejącego, wyeksploatowanego 
węzła cieplnego jednofunkcyjnego przewiduje się montaż nowego dwufunkcyjnego węzła 
cieplnego. 
Projektowany węzeł wymiennikowy dostarczał będzie ciepło na potrzeby c.o, wentylacji i c.w.u.  
dla budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie po rozbudowie  
i modernizacji.  
Węzeł  zlokalizowany jest na poziomie piwnic. 
Pomieszczenie węzła wyposażone jest w kratkę ściekową i zlew a posadzka wyłożona płytkami  
z terakoty.  
Ciepło do węzła dostarczane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącym przyłączem z rur 
preizolowanych 2dn 76 . 
Zaprojektowano węzeł kompaktowy, dwufunkcyjny z wymiennikami płytowymi, lutowanymi  
ze stali kwasoodpornej firmy Alfa Laval. 
 
3. Zakres opracowania. 
Niniejszy projekt węzła obejmuje: 
- węzeł wymiennikowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
- wytyczne dla AKPiA, branży elektrycznej i budowlanej. 
 
4. Zapotrzebowanie ciepła, parametry sieci i instalacji. 
Węzeł wymiennikowy zasilany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Parametry czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej wynoszą: 
- w okresie grzewczym: 135/70 °C 
- w okresie letnim: 65/40 °C 
Rzędne linii ciśnień: 
przewód zasilający 290-285 m n.p.m. 
przewód powrotny 230-235 m n.p.m. 
ciśnienie statyczne 265 m.n.p.m 
Projektowane parametry obliczeniowe instalacji wewnętrznych: 
- instalacja centralnego ogrzewania      : 80/60 °C 
- instalacja centralnej ciepłej wody       :   10/60 °C 
Zapotrzebowanie ciepła: 
- na potrzeby centralnego ogrzewania      : 229 kW 
- na potrzeby ciepła technologicznego      : 115 kW 
- na potrzeby instalacji centralnej ciepłej wody     : 86  kW 
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5. Węzeł cieplny - technologia. 
Projektuje się jednostopniowy dwufunkcyjny węzeł c.o. i c.w.u. /układ wg załączonego 
schematu/. Wymienniki /jeden na potrzeby c.o., drugi c.w.u./ będą pracować w układzie 
równoległym. 
W celu otrzymania wymaganej mocy cieplnej na potrzeby c.o. projektuje się wymiennik ciepła 
typ   CB76-30M,   natomiast   na   potrzeby   c.w.u.   wymiennik   ciepła   typ   CBH18-50H. 
Zaprojektowane   wymienniki    są   wymiennikami   płytowymi   lutowanymi o przepływie 
przeciwprądowym.     
Producent wymienników: Alfa Laval. 
Regulację   przepływu   czynnika   grzejnego   przez   wymienniki   projektuje   się   zaworami 
regulacyjnymi typu VM2 o charakterystykach „Split" wyposażonymi w siłowniki typ AMV33, 
230  V,  sterowane sygnałem 3-punktowym /dane zaworów wg.  specyfikacji/.   Siłowniki 
posiadają funkcję powrotu, która zabezpiecza układy w przypadku zaniku zasilania bądź 
zadziałania termostatów bezpieczeństwa. 
Stabilizację   ciśnienia   dyspozycyjnego   części   sieciowej   układu   technologicznego   węzła 
regulatorów różnicy ciśnień AVPB z ogranicznikami przepływu firmy Danfoss. 
Regulator  programowalny ECL Comfort 300 prowadził będzie pogodową regulację 
temperatury zasilania instalacji c.o. oraz regulację obwodu c.w.u.. 
Do regulatora podłączone są: 
- czujnik temperatury zewnętrznej DANFOSS ESMT zlokalizowany na zewnętrznej ścianie od 
strony północnej na wys. ok.2,0m od terenu. 
- czujniki temperatury na rurociągach, , 
- siłowniki zaworów regulacyjnych, 
- pompy obiegowe obiegów grzewczych instalacji c.o.i c.t. ( 3 szt), 
- pompa cyrkulacyjna instalacji c.w.u.. 
Regulator powinien realizować następujące funkcje w zakresie AKPiA: regulacja temperatury 
wody   zasilającej   c.o.   od   temperatury   zewnętrznej   wg   krzywej   grzewczej,   regulacja 
temperatury c.w.u., ograniczenie max i min temperatury wody c.o., oddzielne ograniczenie 
temperatury wody powrotnej dla c.o. i c.w.u. po stronie sieci zewnętrznej, sterowanie pomp: 
obiegowych c.o. i cyrkulacyjnej c.w.u. wraz z funkcja testującą, program obniżeń nocnych 
temperatury, priorytet c.w.u., sygnalizacja stanów awaryjnych. 
W celu zabezpieczenia instalacji c.o. i c.w.u. projektuje się termostaty /oznaczenie „s" na 
schemacie    technologicznym    za    wymiennikami    po    stronie    instalacyjnej/    połączone 
z siłownikami zaworów regulacyjnych. 
W przypadku wystąpienia wypływu wody sieciowej do instalacji lub innej awarii 
i podniesieniu temperatury zasilania w instalacji c.o. lub c.w.u. ministat spowoduje zamknięcie 
zaworu regulacyjnego /dopływ czynnika o wysokich parametrach zostanie odcięty/.  
Na instalacji c.o. należy zamontować ministat o zakresie 10-110°C, natomiast na instalacji c.w.u. 
ministat o zakresie 10-80°C. 
Do pomiaru ilości energii cieplnej dostarczonej na potrzeby c.o.i c.t. pozostawia się istniejący 
licznik ciepła typu LEC z parą czujników temperatury oraz przetwornikiem przepływu MTH 
(zamontowany na zasilaniu wysokich parametrów). 
Dla potrzeb c.w.u. projektuje się licznik ciepła Multical 601 (f-my Kamstrup)z ultradźwiękowym 
przetwornikiem przepływu typu Ultraflow 54 montowany na zasilaniu . Przed przetwornikiem 
projektuje się filtr siatkowy  (o gęstości oczek 600/cm2). 
Instalacje c.o.  i  c.w.u.  zabezpiecza się przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 
membranowymi zaworami bezpieczeństwa oraz naczyniami wzbiorczymi. Na instalacji c.o. 
pozostawia się istniejące naczynie wzbiorcze 640 E natomiast na instalacji c.w.u. przed pompą 
cyrkulacyjna projektuje się naczynie wzbiorcze DE40, którego   zadaniem   będzie   
przejmowanie   nadmiernej   objętości   wody   związanej   z  jej rozszerzaniem podczas 
podgrzewania, spowoduje to zmniejszenie ilości zadziałań zaworu bezpieczeństwa.  
Producent zaworów bezpieczeństwa: SYR. Producent naczyń wzbiorczych REFLEX. 
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Na  obiegach instalacji  c.o. i c.t. projektuje  się pompy obiegową bezdławnicowe o 
bezstopniowej regulacji wydajności np firmy Grundfoss/. 
Na cyrkulacji ciepłej wody  projektuje się pompy bezdławnicową stopniową. 
Układ c.w.u. przyjęto ze stabilizatorem. Stabilizator ciepłej wody użytkowej projektuje się 
o pojemności 500 dm3 np. typ HSU500 firmy Cybet lub równoważne. 
 
6. Uzupełnianie wody zładu instalacji c.o. i c.t..  
Uzupełnianie zładu instalacji c.o. odbywać się będzie z przewodu powrotnego sieci cieplnej za 
wymiennikiem c.o. przewodu powrotnego z instalacji c.o. Połączenie między siecią cieplną  
a instalacją c.o. będzie stałe, zaopatrzone w wodomierz  JS 90-2,5, DN 20 f-my Powogaz. 
Połączenie wykonać wg części rysunkowej. 
 
7. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia węzła wymiennikowego. 
Założono 3-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu węzła wymiennikowego. Powietrze 
zewnętrzne doprowadzane będzie do pomieszczenia węzła kanałem o wym. 250x1500 mm 
wyposażonym w przepustnicę. Otwory wlotowy i wylotowy kanału osiatkować.  
Wywiew powietrza z pomieszczenia węzła odbywał się istniejącymi przewodami wentylacji 
grawitacyjnej. 
 
8. Rurociągi. 
W węźle projektuje się rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorąco wg 
PN-80/H-74219. Rurociągi wodociągowe wykonać z rur stalowych ocynkowanych.  
Elementy węzła łączone będą za pomocą złączy kołnierzowych, gwintowanych i przez spawanie. 
Rurociągi węzła należy prowadzić ze spadkiem w kierunku najniższych punktów, gdzie 
znaj duj ą się zawory spustowe. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć dźwiękoszczelnie przez 
zastosowanie izolacji akustycznej. 
Wszystkie spusty i odprowadzenia odpowietrzające wyprowadzić nad wpusty podłogowe lub 
do wspólnej rynienki z odprowadzeniem nad kratkę ściekową. 
 
9. Armatura. 
W węźle cieplnym należy zamontować: . 
a) po strome wysokich parametrów: 
- zawory kulowe spawane, PN 16, TP 150 °C, woda, 
- manometry techniczne M160-R(0-l,6)MPa-l,6 wykonanie na temperaturę czynnika 150°C. 
- termometry o zakresie 0-150°C, 
b) po stronie niskich parametrów: 
- przepustnicę i zawory kulowe gwintowane, PN 6, TP 100 °C, woda. 
- termometry 0-100°C /c.w.u./, 
- manometry techniczne M160-R(0-0,l)MPa-ł,6 wykonanie na temperaturę czynnika 100°C, 
- filtry siatkowe, 
- zbiornik odpowietrzający przepływowe typu B, poziomy o poj. 12,5dm3 , 
- odpowietrzniki automatyczne. 
 
10. Próby węzła. 
Sprawdzenie szczelności węzła cieplnego należy przeprowadzić przy zamkniętych 
i zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci cieplnej 
i od właściwego urządzenia centralnego ogrzewania. Badanie należy przeprowadzić przez 

napełnienie urządzenia wodą zimną, podniesieniu ciśnienia do wartości o 50 % wyższej od 
wartości przewidywanego ciśnienia roboczego w miejscu przyłączenia do sieci cieplnej, nie 
mniejszej jednak niż 1.0 MPa. 
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Wartości ciśnienia próbnego: , 
- po stronie wody sieciowej węzła    - 20 bar 
- po stronie wody instalacyjnej c.o.    - 9 bar 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na 
gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp.. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
11. Płukanie instalacji. 
Po wykonaniu próby hydraulicznej instalację należy przepłukać co najmniej dwukrotnie przy 
zachowaniu prędkości wody płuczącej 1 m/s i czasu płukania 15-20 min. za każdym razem. 
Instalację uważa się za wypłukaną, gdy zawartość zawiesiny w wypływającej wodzie płuczącej 
nie przekracza 5 mg/dm3. 
 
12. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągów i urządzeń węzła należy je zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg następujących kart 
katalogowych: 
- RMP 01/86 - 6.6.01.-rurociągi na parametry 135/70°C, 
- RMP 01/86 - 6.4.01.-rurociągi na parametry 80/60°C. 
Powłoki malarskie należy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. 
Podłoże pod powłoki powinno być oczyszczone do 2-go stopnia czystości wg normy 
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051. 
 
13. Izolacje cieplne. 
Przewody należy izolować po wyschnięciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-85/B-02421.  
Rurociągi sieci cieplnej wysokoparametrowej, instalacji c. o. i c.w.u. należy zaizolować otuliną 
7300 z wełny szklanej z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową /Gullfiber/ natomiast 
rurociągi instalacji c.o. i cwu (po stronie niskich parametrów) izolować otulinami Thermaflex 
FRZ. 
Grubość izolacji: 
- na rurociągach sieci cieplnej zasilających 50 mm, na rurociągach powrotnych 30 mm. 
dla rur do ø25   -     gr 20 mm  
dla rur  ø 25 - ø40  -     gr 30 mm  
dla rur  ø 40– ø100  -   gr= średnicy wewnętrznej rury  
 
Wymienniki płytowe należy zaizolować otulinami prefabrykowanymi, które wchodzą 
w zakres dostawy. 
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od przepływającego 
czynnika. 
Wymienniki   płytowe   należy   zaizolować   otulinami   prefabrykowanymi,   które   wchodzą 
w zakres dostawy. 
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od przepływającego 
czynnika. 
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14. Wytyczne dla branż. 
Branża sanitarna. 
- wykonać   kanał  wentylacji   grawitacyjnej   nawiewnej   o  wym.   250x150   mm  do 
 pomieszczenia węzła wymiennikowego  
 
Branża elektryczna oraz AKPiA. 
- Węzeł posiada  rozdzielnicę elektryczną w pomieszczeniu węzła  
 zaopatrzoną  w   wyłącznik   główny   i   zasilana   wyodrębnioną  linią  elektryczną   
z rozdzielnicy napięcia budynku. 
- Wyposażyć urządzenia w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od porażeń 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Instalacja   elektryczna   powinna   spełniać   wymagania  właściwe   dla  pomieszczeń 
 wilgotnych i gorących. 
- Doprowadzić energię do urządzeń elektrycznych w węźle, przy czym należy zapewnić 
 prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych i pomiarowych. 
- Układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić wszystkie urządzenia po przerwie
 spowodowanej zanikiem napięcia. 
- Na skrzynce AKPiA należy przewidzieć przełącznik Auto - Ręczne sterowanie 
 układem automatyki. 
- Instalacja oświetleniowa powinna zapewniać natężenie oświetlenia min. 50 lux 
 z wyłącznikiem światła przy drzwiach wejściowych wewnątrz węzła. 
 
Szafka elektryczna powinna być wyposażona w następujące elementy: 
- styczniki załączające pompy: obiegową i cyrkulacji c.w.u. 
- wyłączniki nadmiarowe samoczynne typu S zabezpieczające zwarciowe 
- przekaźnik kontroli fazy lub przekaźniki termiczne do zabezpieczenia przed rozruchem 
 dwufazowym 
- przyciski do sterowania ww pompami w trybie ręcznym 
- lampki kontrolne potwierdzające pracę pomp. 
 
Regulator swobodnie programowalny powinien realizować następujące funkcje w zakresie 
AKPiA: 
 
- regulacja temperatury wody zasilającej c.o. od temperatury zewnętrznej wg krzywej 
 grzewczej 
- regulacja temperatury c.w.u. 
- ograniczenie max i min temperatury wody c.o. 
- oddzielne ograniczenie temperatury wody powrotnej dla c.o. i c.w.u. po stronie sieci 
 zewnętrznej 
- sterowanie pomp: 1 pompy obiegowej co i 1 pompy cyrkulacyjnej c.w.u. wraz z funkcja 
testującą program obniżeń nocnych temperatury 
- priorytet c.w.u. 
- sygnalizacja stanów awaryjnych 
 
Branża budowlana. 
- pomieszczenie węzła należy wykończyć wg normy PN-99/B-02423 
 
 
 

 
 



 

 

7 
 
15. UWAGI KOŃCOWE. 
 
Roboty wykonywać zgodnie z: 
„RMI z dn. 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych", COBRTI Instal, 2003 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych", Cobrti Instal, 2003,  
„PN-92/M-10375 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze" 
„Normą PN-B-02423 Węzły ciepłownicze"  
„DTR montowanych urządzeń" 
Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 
 

 
 
 
 
                  Projekt opracowała : 
 
        inż. Maria Kluzek 
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WĘZEŁ CIEPLNY - CZ ĘŚĆ OBLICZENIOWA 
 

1. Dane wyjściowe. 
 Węzeł cieplny jest zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej czynnikiem o 
parametrach: 
- dla okresu zimowego: 135/70 °C 
- dla okresu letniego i przejściowego : 65/40 °C 
Rzędne linii ciśnień: 
przewód zasilający 290-285 m n.p.m. 
przewód powrotny 230-235 m n.p.m. 
ciśnienie statyczne 265 m.n.p.m 
Projektowane parametry obliczeniowe instalacji wewnętrznych: 
- instalacja centralnego ogrzewania : 80/60 °C 
- instalacja centralnej ciepłej wody  :   5/55 °C 

 
2. Bilans ciepła na cele c.o. 
- na potrzeby centralnego ogrzewania      : 229 kW 
- na potrzeby ciepła technologicznego dla wentylacji    : 115 kW 
- na potrzeby instalacji centralnej ciepłej wody     : 86  kW 

 
3. Bilans ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. 

 
a)  Umywalki i zmywaki 
- mycie rąk przez 30 min po zakończeniu pracy  
-  liczba umywalek        -  40 
-  czas trwania mycia rąk     -  4.5 min 
-  zużycie ciepłej wody na jedno mycie rąk wynosi   -  4,0 kg 
-  całkowite zapotrzebowanie ciepłej wody wyniesie : 
 

[ ]hlmcwu /10670,4
5.4

30
40 =⋅⋅=  

 
b)  Sala konsumentów ( podgrzewanie potraw) 
-  liczba  konsumentów     -  100 
-  zużycie ciepłej wody na konsumentów   -  4 kg 

[ ]hlmcwu /4001004 =⋅=  

-  całkowite zapotrzebowanie ciepłej wody wyniesie : 
 

[ ]hlmcwu /14671067400 =+=  

 
 Przyjęto układ ciepłej wody użytkowej z wymiennikiem płytowym i stabilizatorem. 

  
Moc wymiennika ciepła wynosi: 
t1 = 60oC   - temperatura wody ciepłej 
t2 = 10oC  - temperatura wody zimnej 
cp  = 4.2 kJ/kgK - ciepło właściwe wody 
Q cw = mcv x cp x(t1-t2)/3600 kW 

Q c.w = 85,6 KW 
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4. Dobór wymienników płytowych lutowanych /wg. załączników/. 
 - obieg c.o.i c.t.; dobrano wymiennik płytowy lutowany typ CB76-30M (B23,B23) 

firmy Alfa Laval, 
 - obieg c.w.u.; dobrano wymiennik płytowy CBH18-50H firmy Alfa Laval. 
 

5. Dobór zaworu bezpieczeństwa na instalacji c.o. /wg. PN-B-02414:1999/.  
αc  - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla cieczy, 
αcrz  - rzeczywisty współczynnik wypływu zaworu, 
p1 [bar]  - ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego, 
p2 [bar]  - ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej, 
ps [kg/m3]       - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej 

   temperaturze, 
54  - współczynnik przeliczeniowy,  
M [kg/s]           - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa do [mm]           
do [mm]  - najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego 

  zaworu bezpieczeństwa,  
b  - współczynnik zależny od różnicy ciśnień p2-p1  
A = [ m2]  - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wężownicy 
αcrz:= 0.2 
αc := 0.25   
p1:=3[bar]  
p2:=16[bar]  
ps := 935[kg/m3]          
b:=2 
A:= 0,0000418 [m2 ]  - dla CB76-30M- dane producenta ,Alfa Laval 

M:= 447.3 ·b·A ( )spp ρ⋅− 12   

M = 4,12[kg/s] 
 

 do := 54·
spc

M

ρα ⋅⋅ 1
    [mm] 

 

do := 54·
935325,0

12,4

⋅⋅
   [mm] 

 
 do = 30,13mm  
  

 Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa, membranowe typ 1915 firmy SYR o średnicy 
przyłącza 1 1/4” gwintowane o przekroju siedliska d0 = 27 mm, ciśnienie początku otwarcia 
3 bar, czynnik - woda. 

 
6. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa na instalacji c.w.u. /wg. PN-76/B-02440/ 

 αc1   - współczynnik wypływu wody grzejnej, 
 αc   - współczynnik wypływu zaworu, 
 p1 [bar]  - ciśnienie dopuszczalne instalacji c.cw, 

p2 [bar]  - ciśnienie na wylocie zaworu bezpieczeństwa, 
 p3 [bar]  - ciśnienie sieci ciepłowniczej, 
 gs [kg/m3]        - gęstość wody sieciowej przy najniższej temperaturze wody grzejnej  
 54   - współczynnik przeliczeniowy,  
 Gm [kg/s]          - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa  
 do [mm]          - najmniejsza wewnętrzna średnica króćca dopływowego 
      zaworu bezpieczeństwa,  
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 b   - współczynnik zależny od różnicy ciśnień p3-p1= (16-6)= 10 
 A = [mm2 ]   - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wężownicy 
 αc := 0.3  - współczynnik wypływu dla gazu  
 αc1  = 1  - współczynnik wypływu wody grzejnej 
 p1:=6[bar]  

p2:=0[bar] 
 p3:= 16[bar] 
 gs := 977,81[kg/m3]       
 b: = 2 
 A := 30,8 [mm2 ] 

Gm:= 1,59· αc1·b·A )13( ppgs −  

Gm:= 1,59· 1·2·30,8 10*81.977  
 

 Gm = 9684[kg/s]          

 d:=
( )gsppac

Gm

211.159.114.3

4

−⋅⋅⋅⋅
⋅

 

d:= ( ) 81,97761.13.059.114.3

96844

⋅⋅⋅⋅
⋅

 

 
 do =17,94 mm 

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115, 1", 
 do=20 mm, ciśnienie otwarcia 6 bar. Syr 
  

7. Dobór naczynia wzbiorczego na instalacji c.o. /wg. PN-B-02414:1999/. 
 pst [bar]  - ciśnienie statyczne, 
 pw [bar]  - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, 
 Vi [m3]  - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, 
 Vu [dm3]  - minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego, 
 ρi [kg/m3]  - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej, 
 ∆v   - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, 
 ρmax [bar]  - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, 
 Vn [dm3]  - minimalna pojemność całkowita naczynia, 
  
 pst :=   1.3   [bar] 
 pw:=  pst + 0.2 [bar] 
 pw =     1.5   [bar] 
 Vi:=      3,7  [m3] 
 ρi := 999        [kg/m3] 
 ∆v := 0.0287  [dm3/kg] 
 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego : 
 Vu:= Vi · ρi ·∆v  

 Vu= 106,08 [dm3] 

 Minimalna całkowita pojemność naczynia  

pmax:= 3 [bar] 

 Vn:=Vu·
pwp

p

−
+

max

1max
 

  
Vn= 282,9 dm3  
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Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego z uwzględnieniem ubytków eksploatacyjnych 

Vur = 106,08+3.7*10 = 143,08  [dm3] 

Obliczenie wartości ciśnienia wstępnego pracy instalacji z uwzględnieniem rezerwy: 
  

 
 
 
 
 
 
Pr= 1.77 bar 
Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego z uwzględnieniem użytkowej pojemności 
naczynia z rezerwą: 
 










−
+⋅=

r
urnr pp

p
VV

max

max 1
 

 










−
+⋅=

77,13

13
08.143nrV  

 
Vnr= 465,3 dm3 
  
Proponuję się pozostawienie istniejącego naczynia wzbiorczego Reflex 640E  
maksymalne ciśnienie robocze naczynia 3bar,. 
Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej d= 0,7x √Vu = 8,4. Dobrano rurę wzbiorczą dn 25. 

 
8. Dobór naczynia wzbiorczego na instalacji ciepłej wody użytkowej  

 /wg. PN-B-02414:1999/. 
 pww [bar]         - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, 
 Vi [m3]  - pojemność zasobnika ciepłej wody użytkowej, 
 Vu [m3]  - minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego, 
 pi [kg/m3]  - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej, 
 ∆v   - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, 
 pmax [bar]  - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, 
 Vn [dm3]  - minimalna pojemność całkowita naczynia, 
 pww:= 4 [bar] 
 Vi:= 0.5 [m3] 
 ρi := 999 [kg/m3] 
 ∆v:= 0.0168 [dm3/h] 
 Vu:= Vi · ρi · ∆v [dm3] 
 Vu= 8.39 [dm3] 
 pmax:= 6[bar] 

 Vn:= Vu
pwwp

p

−
+⋅

max

1max
 

 Vn = 29,36 dm3 
 Dobrano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe typ DE 40, pojemność 
 całkowita naczynia wzbiorczego 40 dm3, maksymalne ciśnienie robocze  
 naczynia 10 bar. Reflex 

1

1
max

1max
*

1

1max
Pr −

































−

−
+

+

+=

pp

p
VuR

Vu
p
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9. Dobór zaworu różnicy ciśnień na obiegu c.o. po stronie sieciowej. 
 q [m3/h]  - obliczeniowy przepływ w okresie grzewczym,  
 ∆p [bar]        - założony spadek ciśnienia na zaworze 
 q:= 4,55[m3/h] 
 ∆p:= 1,0[bar]       

 kv:=
p

q

∆
 

 kv= 4,55 m3/h 
 
 Dobrano regulator różnicy ciśnień typ AVPB, Dn32, , tmax 150 C,  
 PN 25, ciśnienie 0.3-2 bar, przepływ 0,4-10 m3/h. Danfoss, montaż na powrocie 
 

11. Dobór zaworu regulacyjnego na obiegu c.o. po stronie sieciowej. 
 q [m3/h]  - obliczeniowy przepływ w okresie grzewczym,  
 ∆p [bar]        - założony spadek ciśnienia na zaworze 
 q:= 4,55[m3/h] 
 ∆p:=1.8[bar]       

 kv:=
p

q

∆
 

 kv= 3.39 m3/h 
 Dobrano zawór regulacyjny typ VM2, Dn20, kvs=4 m3/h, tmax 150 C,  
 PN 25; z siłownikiem AMV33, 230V, sterowanym sygnałem 3-punktowym  
 z funkcją bezpieczeństwa. Danfoss 
 

12. Dobór zaworu różnicy ciśnień na obiegu c.w.u. po stronie sieciowej.  
 q [m3/h]  - obliczeniowy przepływ w okresie grzewczym,  
 ∆p [bar]            - założony spadek ciśnienia na zaworze 
 q:=3.7   
 ∆p := 1,2 

 kv:=
p

q

∆
 

 
 kv = 3,45 m3/h 
 Dobrano regulator różnicy ciśnień typ AVPB, Dn25, kvs=8,0 m3/h, tmax 150 C,  
 PN 25, ciśnienie 0.3-2 bar, przepływ 0,2-4,5 m3/h. Danfoss, montaż na powrocie 
 

13. Dobór zaworu regulacyjnego na obiegu c.w.u. po stronie sieciowej. 
 q [m3/h]  - obliczeniowy przepływ w okresie grzewczym,  
 ∆p [bar]           - założony spadek ciśnienia na zaworze 
 q:=3.7 [m3/h] 
 ∆p:= 1.2 [bar]          

 kv:=
p

q

∆
 

 kv = 3,45 m3/h 
 Dobrano zawór regulacyjny typ VM2, Dn20, kvs=4 m3/h, tmax 150 C,  
 PN 25; z siłownikiem AMV33, 230V, sterowanym sygnałem 3-punktowym  
 z funkcją bezpieczeństwa. Danfoss 
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14. Dobór pomp obiegowych c.o. i c.t. ( wg załącznika)  
a) istniejący obieg grzewczy - Q= 100 kW 

 
q [m3/h] - obliczeniowy przepływ,  

 Hp [m]            - wymagana wysokość podnoszenia 
 q= 4,3 m3/h 
 Hp:=5 [m] 
 Dobrano  pompę Grundfos Magna UPE 32-120 U=230 V 
 

b) projektowany obieg grzewczy – Q= 129 KW 
 

q [m3/h] - obliczeniowy przepływ,  
 Hp [m]            - wymagana wysokość podnoszenia 
 q= 5,54 m3/h 
 Hp:=6 [m] 
 Dobrano  pompę Grundfos Magna UPE 32-120 U=230 V ,  
 

c) projektowany obieg instalacji c.t. – Q= 115 KW 
 

q [m3/h] - obliczeniowy przepływ,  
 Hp [m]            - wymagana wysokość podnoszenia 
 q= 4,95 m3/h 
 Hp:=6 [m] 
 Dobrano  pompę Grundfos Magna UPE 32-120 U=230 V ,  
 

15. Dobór pompy  cyrkulacyjnej c.c.w.u  
q [m3/h] - obliczeniowy przepływ,  

 Hp [m]            - wymagana wysokość podnoszenia 
 q = 1.1 m3/h 
 Hp:=5 [m] 
 Dobrano pompę Grundfos UPS 32-50F B serii 100, U= 230V ( III stopień)  
 

16. Dobór magnetoodmulacza po stronie sieciowej. 
 
q= 5,7 m3/h 

 Dobrano magnetoodmulacz Nr1a OISm 200/50, tmax 150 C, PN 16. Spawtest 
dp= 4kPa 

 
17. Dobór filtra po stronie instalacyjnej. 

 q=14.8 m3/h 
 q [m3/h]  - obliczeniowy przepływ w okresie grzewczym,  
 ∆p [kPa]        - założony spadek ciśnienia na zaworze 
 q=14.8 m3/h 
 ∆p:= 3[bar]       

 kv:=
p

q

∆
10

 

 kv= 85,55 m3/h 
Dobrano filtr siatkowy FS-1 kołnierzowy dn 80 kvs 125 m3/h 
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18. Dobór licznika ciepła na układzie c.o.. 
 q=4,55 m3/h 

Pozostawia się istniejący licznik ciepła LEC z przetwornikiem przepływu MTH będący 
własnością MPEC Rzeszów. 

 
19. Dobór licznika ciepła na układzie c.w.u.. 

 q=3,7 m3/h 
Dobrano licznik ciepła Multical 601 (f-my Kamstrup)z ultradźwiękowym przetwornikiem 
przepływu typu Ultraflow 54 dn 25 o przepływie nominalnym 6m3/h montowany na 
zasilaniu. Zasilanie bateryjne. 
Przed przetwornikiem projektuje się filtr siatkowy FS1 dn 32 (o gęstości oczek 600/cm2). 

 
20. Dobór wodomierza na wodzie zimnej dopływającej do węzła. 

 Q =1 l/s=3,6 m3/h 
 Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy typ WS 6, Dn32,  
 qn 6 m3/h, Powogaz 

Przed wodomierzem należy zamontować filtr siatkowy. 
 

21. Dobór wodomierza do uzupełnienia zładu 
 q=1.0m3/h 
 Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy na wodę gorącą typ JS 1.5, Dn20, 
 qn 1.5 m3/h, dp 10 kPa. Powogaz 
 

22. Obliczenie przekroju kanałów wentylacyjnych nawiewnego i wywiewnego do  
 pomieszczenia węzła.  
 Założono 3-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu węzła.  
 Kubatura pomieszczenia węzła wynosi: 
 
 Vw:= 65 m3 
 Przyjęta ilość powietrza wentylacyjnego wynosi: 
 Vpow:= 3·Vw  
 
 Vpow=195 m3/h 
 Założono prędkość powietrza w kanale nawiewnym: 
 wn := 1.5 m/s 
 Obliczony przekrój kanału nawiewnego wynosi: 

 Fn :=
wn

Vpow

3600
   

  
Fn = 0.035m2 

  
 Przyjęto kanał nawiewny typu Z o wymiarach 150x250 mm.  

Kanał na wylocie do pomieszczenia wyposażony będzie w przepustnicę. 
Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywał się będzie układem wentylacji mechanicznej.  

 
Opracowała: inż. Maria Kluzek 
 
 

 
 



 

 

15 
SPECYFIKACJA ELEMENTÓW W ĘZŁA WYMIENNIKOWEGO. 
 
Ozn. na 
rysunku 

Wyszczególnienie elementów,    Producent Ilość 
szt. 

1 Regulator swobodnie programowalny wg proj. automatyki węzła 1 
2 Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval CB76-30M (B23,B23), 

/c.o./ 
1 

3 Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CBH18-50H 
/c.w.u./ 

1 

4 Stabilizator -zasobnik ciepłej wody stojący bez wężownicy typ np. 
HSU500 o pojemności 500 dm3. CIBET. 

1 

5 Zawór bezpieczeństwa, membranowy typ 1915 firmy SYR o średnicy 
przyłącza 1 1/4" gwintowany o przekroju siedliska d0 =27 mm, ciśnienie 
początku otwarcia 4 bar, 

2 

6 Zawór bezpieczeństwa, membranowy typ 2115 firmy SYR o średnicy 
przyłącza 1” gwintowany o przekroju siedliska d0 = 20 mm, ciśnienie 
początku otwarcia 6 bar, 

1 

7 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ 640E. Reflex - istniejące 1 
8 Regulator różnicy ciśnień i przepływu AVPB, Dn32, kvs=12,5 m3/h, 

tmax 150 C, PN 25, ciśnienie 0.3-2 bar, przepływ 0,4-10 m3/h. Danfoss,  
/dostawa MPEC/. 

1 

9 Regulator różnicy ciśnień typ AVPB, Dn25, kvs=8,0 m3/h, tmax 150 C,  
PN 25, ciśnienie 0.3-2 bar, przepływ 0,2-4,5 m3/h. Danfoss, montaż na 
powrocie /dostawa MPEC/. 

1 

10 Zawór regulacyjny VM2, Dn20, kvs=4 m3/h, tmax 150 C,  
PN 25; z siłownikiem AMV23, z funkcją bezpieczeństwa. Danfoss 

1 

11 Zawór regulacyjny VM2, Dn20, kvs=4m3/h, tmax 150 C,  
PN 25; z siłownikiem AMV33, z funkcją bezpieczeństwa.. Danfoss 

1 

12 Licznik ciepła składający się z przelicznika LEC, pary czujników 
temperatury TOP 145 i wodomierza wielostrumieniowego MTH, 
tmax150C, PN 16. GWF KFAP /istniejący - własność MPEC/ 

1 

13 Licznik ciepła Multical 601 (f-my Kamstrup)z ultradźwiękowym 
przetwornikiem przepływu typu Ultraflow 54 dn 25 o przepływie 
nominalnym 6m3/h montowany na zasilaniu. Zasilanie bateryjne. 
 /dostawa MPEC/ 

1 

14 Magnetoodmulacz Nr1 OISm 200/50, tmax 150 C, PN16. Spawtest 1 
15 Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1, dn 80  1 
16 Odpowietrznik ZKAMA dn 25 gwintowany fig 918 2 
17. Pompa obiegowa c.o. i c.t.- Magna UPE 32-120 U= 230 V p= 0,3 kW 3 
18 Złącze samoodcinające SU R1x1. Reflex 2 
19 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DE 40. Reflex 1 
20 Rozdzielacze instalacyjne Dn100, l=1,0 m,  2 
21 Wodomierz skrzydełkowy JS1.5, Dn20. Powogaz (dostawa MPEC) 1 
22 Filtr siatkowy FS dn20 1 
23 Zawór równoważący STAD Dn 25 TA 1 
24 Filtr siatkowy gwintowany do ciepłej wody Dn25 1 
25 Pompa cyrkulacyjna  UPS 32-50F B serii 100, U= 230V p= 0,2 kW 

 
1 

26 Wodomierz skrzydełkowy WS 6 dn 32 gn= 6m3/h 1 
27 Filtr siatkowy gwintowany do wody Dn 32 1 
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 Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn 65 

/dostawa MPEC- istn/  
2 

 Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn50 4 
 Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn32 1 
 Zawór zwrotny c.o., T 100 C, PN 6, Dn20 1 
 Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn20 2 
 Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn15 3 
 Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 100 C, PN 16, Dn80 3 
 Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn50 4 
 Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn65 2 
 Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn25 2 
 Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn20 2 
 Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn15 2 
 Zawór zwrotny c.o., T 100 C, PN 6, Dn50 2 
 Zawór zwrotny c.o., T 100 C, PN 6, Dn65 1 
 Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 32 4 
 Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 25 1 
 Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 20 3 
 Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 15 1 
 Zawór zwrotny wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 25 1 
 Zawór zwrotny wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 32 1 
 Termometry o zakresie pomiarowym do 150 st.C 4 
 Termometry o zakresie pomiarowym do 100 st.C 9 
 Manometry o zakresie pomiarowym do 16 bar /sieć/ 9 
 Manometry o zakresie pomiarowym do 6 bar 18 
 Rury stalowe wg PN-74/H-74200 obustronnie ocynkowana-woda  
 Rura stalowa wg PN-80/H-74219 bez szwu- instalacja grzewcza  

 
UWAGA! 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  
( marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) dopuszcza się oferowanie urządzeń i 
materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które 
zagwarantują realizację robót w zgodzie oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach 
określających zakres dokumentacji projektowej. Każda zamiana wymaga uzgodnienia z 
inwestorem oraz dostawcą energii cieplnej tj MPEC Rzeszów.  
  

 
 

Maria Kluzek 






