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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO W ĘZŁA CIEPLNEGO  
W BUDYNKU URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
PRZY UL. SZKOLNEJ 28 
 
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa  i uzgodnienia programowe zawarte z Inwestorem                                                                   

(nr umowy RIM. 2211-21/08) 

• Archiwalna inwentaryzacja instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Szkolnej 28           

w  Piotrkowie Tryb., wykonana przez pracownię projektową „INWEST-AB” 

Usługi Inwestycyjno-Projektowe i Nadzory z siedzibą w Piotrkowie Tryb.            

przy ul. 9-Maja 8/11. 

• Audyt energetyczny budynku przy ul. Szkolnej 28 w  Piotrkowie Tryb. wykonany 

przez mgr inŜ.  Jerzego  Wątłego, zam. ul. Rzgowska 321/7, 93-338 Łódź 

• Projekt instalacji c.o. w budynku – opracowanie własne 

• Wizje lokalne. 

• Obowiązujące normatywy, przepisy budowlane, dane techniczne urządzeń, 

armatury, literatura fachowa. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący węzeł cieplny zasila obecnie instalacje c.o. i c.w.u. pomieszczeń 

Urzędu Miasta oraz pomieszczeń uŜytkowanych przez Komendę Miejską Policji w 

Piotrkowie Tryb. wraz z budynkiem aresztu. 

Ze względu na zły stan techniczny węzeł przewidziany jest do całkowitego demontaŜu.  

W jego miejsce planowane jest wykonanie dwóch odrębnych węzłów dla potrzeb 

pomieszczeń uŜytkowanych prze Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. i dla potrzeb 

Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem niniejszego opracowania objęta jest technologia węzła cieplnego dla 

potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. wraz z adaptacją pomieszczenia węzła. 

Projektowany węzeł cieplny będzie zasilał projektowaną instalację centralnego 

ogrzewania, istniejącą instalację i ciepłej wody uŜytkowej i nagrzewnicę instalacji 

wentylacji archiwum geodezyjnego w budynku. 
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4. OPIS INSTALACJI W ĘZŁA 

Lokalizacja i wyposa Ŝenie  

Projektowany węzeł zlokalizowany będzie w piwnicy budynku przy ul. Szkolnej 28,  

w pomieszczeniu istniejącego węzła, po jego demontaŜu i po wykonaniu robót 

adaptacyjnych. 

W skład węzła wejdą następujące zasadnicze zespoły urządzeń: 

• Zespół wymiennika przeciwprądowego dla c.o. i c.t. (wentylacji) typu JAD-3/18.   

• Zespół wymiennika przeciwprądowego przygotowania ciepłej wody typu JAD-6/50.   

• Pompa obiegu grzewczego instalacji c.o. z elektroniczną regulacją wydajności i 

wysokości podnoszenia typu MAGNA 50-100F. 

• Pompa obiegu nagrzewnicy instalacji wentylacyjnej 3-biegowa typu UPS32-60. 

• Pompa cyrkulacyjno-ładująca w układzie ciepłej wody typu ALPHA 25-60B. 

• Stabilizator c.w.u.  

• Układ automatycznej regulacji temperatury i sterowania dla obwodów instalacji c.o. z 

nagrzewnicą went. i przygotowania ciepłej wody. Wykonany na bazie regulatora 

pogodowego ECL C300/C66, kompletu czujników temperatury, zaworów 

regulacyjnych z siłownikami. UmoŜliwiający programowanie i sterowanie pracą 

węzła. 

• Termostatyczny regulator temperatury ładowania stabilizatora.  

• Układ pomiaru zuŜycia ciepła składający się z licznika LEC-5-N i ultradźwiękowego 

przetwornika przepływu SONO 2500CT oraz czujników temperatury 

• Urządzenia zabezpieczające instalację przed wzrostem objętości i ciśnienia - 

naczynia wzbiorcze przeponowe zamknięte REFLEX, membranowe zawory 

bezpieczeństwa SYR 

• Układ stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego i przepływu w instalacji wysokich 

parametrów typu AVPQ4 "Danfoss". 

• Układu uzupełniania zładu c.o. z powrotu sieci wysokich parametrów, na bazie 

zaworu napełniającego typu VF126 

• Urządzenia oczyszczania wody – odmulacze z wkładami magnetycznymi, filtry, 

magnetyzery. 

• Odwodnienie węzła poprzez studnię schładzającą z pompą odwadniającą typu 

KP150-A1. 
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• Armatura odcinająca. Zawory kulowe kołnierzowe i do spawania. Zawory kulowe do 

połączeń gwintowanych. Zawory zwrotne. 

• Rurociągi, rozdzielacze, otuliny izolacyjne poliuretanowe. 

• Aparatura kontrolno-pomiarowa - manometry, termometry. 

Urządzenia w ęzła wyszczególniono w specyfikacji.  

 
Warunki pracy w ęzła. 

Bilans mocy – sezon grzewczy. 

- centralne ogrzewanie       Q co =83kW 

- ciepło technologiczne (nagrzewnica went.)   QCT =19kW 

- ciepła woda uŜytkowa (Q hcwmax=72,0kW)     Q hcwśr=22,0kW       

  Ogółem:     (Qhmax=174kW)       Qhśr =124kW 

Bilans mocy – poza sezonem grzewczym 

- ciepła woda uŜytkowa       Q hcwmax =72kW       

Podstawowe parametry: 

Sieć: 

Zasilanie węzła nastąpi z miejskiej sieci cieplnej o nominalnej temperaturze czynnika 

grzewczego  

dla zimy 135/70oC, dla lata 70/43oC  poprzez istniejące przyłącze cieplne 2xDN65. 

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci zostało określone na ca. 0,25MPa (Warunki MZGK) 

Instalacja c.o.: 

Temperatura nominalna  Tz/Tp=75/60oC 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. 21,5kPa.  

Instalacja zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej: 

Temperatura nominalna  Tz/Tp=75/60oC 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. 20kPa.  

Instalacja ciepłej wody uŜytkowej: 

Temperatura nominalna  Tzw/Tcwu=10/55oC 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. ~15kPa.  

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania. 

Instalację zasilania c.o. i nagrzewnicy went. zaprojektowano jako jednoobwodową – 

zasilaną tym samym czynnikiem po stronie instalacyjnej, z jednego wymiennika lecz 

wyposaŜoną w odrębne pompy - odrębnie sterowane. 
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Instalacja zasilania c.o. będzie wyposaŜona w pompę obiegową z elektronicznie 

sterowaną wydajnością i wysokością podnoszenia typu Magna 50-100F.  

Zaleca się ustawienie pompy na proporcjonalną charakterystykę wysokości 

podnoszenia z punktem obliczeniowym Hp=4,6m.s.w.; Vp=5,7m3/h. 

Zaleca się zakup i przechowywanie drugiej identycznej pompy jako rezerwowej na 

wypadek awarii.  

Obwód c.o.+c.t. wraz z pompą obiegu c.o. będzie sterowany za pośrednictwem 

regulatora pogodowego typu ECL Comfort 300 z kartą C66 poz. [13].  

Czujnik temperatury zewnętrznej poz. [13A] naleŜy zamontować na ścianie północnej, 

na wysokości ~2,5m od terenu, w pasie pomiędzy oknami.  

Elementem wykonawczym regulacji temperatury c.o.+c.t. i zabezpieczenia 

maksymalnej temperatury powrotu wody sieciowej będzie zawór regulacyjny z 

siłownikiem na powrocie sieciowym wymiennika c.o.+c.t.  - poz. [14] i [15]. 

Temperaturę powrotu wody sieciowej (czujnik [13C]) naleŜy ograniczyć do poziomu  

max. 70oC w trakcie sezonu grzewczego i do 50oC po sezonie grzewczym (jeśli będzie 

pracowała nagrzewnica went.). 

Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej. 

Przygotowanie czynnika grzewczego zgodnie z opisem powyŜej.  

Instalacja będzie wyposaŜona w jedną pompę obiegową 3-biegową typu UPS32-60  

Obliczeniowe parametry pracy pompy: Hp=4,4m.s.w.; Vp=1,25m3/h; przewidywana 

praca pompy na 3-biegu. Pompa winna być sterowana za pośrednictwem sterownika 

centrali wentylacyjnej. 

Zbezpieczenie instalacji c.o. i c.t. 

Instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym, zabezpieczona przed wzrostem 

ciśnienia powyŜej 3bar membranowym zaworem bezpieczeństwa. Minimalne ciśnienie 

w instalacji naleŜy utrzymywać na poziomie 1,5bara. Termiczny wzrost objętości zładu 

będzie przejmować zamknięte naczynie wzbiorcze typu 140N. 

Przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej. 

Przygotowanie ciepłej wody przewidziano jako jedno-stopniowe.  

Instalacja zabezpieczona będzie ciśnieniowo membranowym zaworem bezpieczeństwa. 

Pomiar zuŜycia ciepłej wody dokonywany będzie za pomocą wodomierza na wejściu 

wody zimnej do wymiennika.  

Ciepła woda zasili instalację budynku poprzez stabilizator c.w.u. o poj. 300 dm3.  

Sterowanie przygotowaniem ciepłej wody będzie realizowane za pośrednictwem 
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regulatora pogodowego typu ECL Comfort 300 z kartą C66 poz. [13].  

Sterowanie przygotowaniem ciepłej wody winno być realizowane w trybie priorytetu 

c.w.u.. UmoŜliwi to uwzględnienie w bilansie mocy dla okresu zimowego dla potrzeb 

c.w.u. tylko Q hśrcw=22kW). 

Elementem wykonawczym regulacji temperatury c.w.u. i zabezpieczenia maksymalnej 

temperatury powrotu wody sieciowej będzie zawór regulacyjny z siłownikiem na 

powrocie sieciowym wymiennika c.w.u. - poz. [16] i [17]. Temperatura powrotu wody 

sieciowej (czujnik [13E]) ograniczona do poziomu max. 50oC 

Pompa cyrkulacyjna będzie pełnić dodatkowo funkcję ładowania stabilizatora poprzez 

termostatyczny zawór regulacyjny. Temperatura ładowania stabilizatora nastawiona na 

zaworze termostatycznym – poz. [18], powinna być niŜsza o około 5oC od nastawionej 

temperatury ciepłej wody na regulatorze ECL C300. 

 Instalacja jest obliczona na produkcję ciepłej wody uŜytkowej o temperaturze 

obliczeniowej 55oC z wydajnością:  

Średnią godzinową Vhśr.=430dm3/h (Q śrh.=22kW). 

Maksymalną godzinową Vhmax=1380dm3/h (Q hmax=72kW), 

Szczytową Vszczyt=2700dm3/h. 

 

5. ADAPTACJA POMIESZCZENIA W ĘZŁA I ROBOTY 
     UZUPEŁNIAJĄCE 
Dla potrzeb węzła i instalacji naleŜy wykonać n.w. roboty przygotowawcze i 

uzupełniające: 

• Zdemontować istniejącą technologię węzła cieplnego wraz z dostępną instalacją 

zabezpieczającą – naczynie wzbiorcze, rurociągi do NW, zbędne odpowietrzenia. 

• Zdemontować zbędne i kolidujące rurociągi instalacji c.o., z.w., c.w.u., cyrkulacji w 

pomieszczeniu węzła. 

• Po montaŜu węzła wykonać nowe, stosowne połączenia z instalacją wody zimnej, 

ciepłej, cyrkulacji c.w. z instalacją węzła. Wykonać zasilanie nagrzewnicy went.  i 

odpowiednie połączenia z nowo-projektowaną instalacją c.o. budynku. 

• Wykonać stosowne rozkucia, zamontować wpust podłogowy i podposadzkowe 

rurociągi kanalizacyjne odwodnienia wraz z rurociągiem tłocznym pompy KP 

• Wyczyścić studnię schładzającą, w razie potrzeby dokonać jej naprawy (obecnie 

całkowicie wypełniona wodą), zamontować pompę odwadniającą typu KP150-A1. 
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• Przedzielić odpowiednio pomieszczenie węzła na dwie części przegrodami z siatki 

stalowej w ramach z kątownika stalowego z wykonaniem odpowiednich zamykanych 

drzwi do poszczególnych części. Zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 

nawierzchniowo wykonane elementy przegrody.  

• Naprawić i wyrównać posadzkę w pomieszczeniu węzła z zachowaniem spadków 

odpływu wody do wpustu. WyłoŜyć posadzkę węzła płytkami gresowymi.   

• Wykonać roboty naprawcze tynków ścian i sufitu. Przygotować powierzchnie pod 

malowanie. Pomalować ściany i sufit wodo i grzybo-odporną farbą emulsyjną 

podkładową i nawierzchniową. 

Uwaga: 

Zakres robót adaptacyjnych i uzupełniaj ących w ramach niniejszego projektu 

zasadniczo obejmuje technologi ę i część pomieszczenia  oznaczon ą jako  

„W ęzeł-I”. Roboty adaptacyjne nale Ŝy w porozumieniu z Inwestorem 

skoordynowa ć w odniesieniu do w ęzła i części pomieszczenia okre ślonej 

jako „W ęzeł-II”.  
 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W ĘZŁA 

Ruroci ągi  

Przewody w węźle cieplnym po stronie wysokich parametrów wykonane będą z rur stalowych 
czarnych bez szwu, przewodowych wg. PN-80/H-74219 . 

Przewody instalacji co. niskich parametrów z rur stalowych czarnych ze szwem typu 

średniego wg. PN-74/H-74200. Załamania przewodów naleŜy wykonać za pomocą 

typowych łuków gładkich o promieniu gięcia minimum R=3d lub kolan hamburskich 

R=1.5d.  

Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych na połączenia 

gwintowane. 

Mocowanie wymienników przy pomocy konstrukcji stojącej - wykonanie warsztatowe, 

przewodów za pomocą podpór  poziomych wg.BN-76/8860-01/01 i wieszaków 

pionowych wg. BN-76/8860-01/03.   

Armatura  

W instalacji wysokich parametrów przewidziano zawory kulowe stalowe do połączeń 

spawanych i kołnierzowych na ciśnienie robocze 2.5MPa,T=150oC.  

W instalacji niskich parametrów przewidziano zastosowanie zaworów kulowych do 

połączeń gwintowanych na ciśnienie nominalne 1.2MPa ; T=120oC 
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Odwodnienie w ęzła . 

Odwodnienie w części nadposadzkowej przewidziano rurami spustowymi stalowymi, z 

lejkami, ze spadkiem w kierunku studzienki schładzającej min. 2%. Wprowadzenie 

odwodnienia do studni schładzającej podposadzkowo z rur PCV na połączenia 

kielichowe i uszczelki gumowe. Rurociąg tłoczny odwodnienia studni schładzającej  

z rury PP do wody ciepłej łączonej przez zgrzewanie .  

Próby w ęzła 

Instalację wysokich parametrów naleŜy poddać próbie na ciśnienie 1.6MPa. 

Instalację niskich parametrów naleŜy poddać próbie na ciśnienie 0.6MPa w zakresie 

c.o. i 0.9MPa w zakresie c.w.u. i cyrkulacji przy odłączonych naczyniach wzbiorczych  

i zaworach bezpieczeństwa. 

W Ŝadnym wypadku nie wolno poddawa ć próbie ci śnieniowej urz ądzeń na 

ciśnienie wy Ŝsze od dopuszczalnych dla nich. 

Całość instalacji węzła naleŜy dokładnie przepłukać po wykonaniu prac montaŜowych. 

Po wykonaniu wszystkich robót instalację naleŜy poddać próbie eksploatacyjnej na 

aktualnie panujące parametry w miejskiej sieci cieplnej połączonej z regulacją i  

sprawdzeniem działania automatyki i urządzeń. 

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja.  

Rurociągi stalowe naleŜy dokładnie oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą 

antykorozyjną odporną na temperaturę do150oC. Wszystkie elementy metalowe naleŜy 

równieŜ oczyścić pomalować farbą antykorozyjną i nawierzchniową. 

Wykonać izolację cieplną rurociągów, wymienników i odmulaczy otulinami  

poliuretanowymi z płaszczem z folii PCW np. "Steinonorm 300" wraz ze stosowną 

obróbką mankietami i kołnierzami kończącymi zgodnie z wymogami systemu 

izolacyjnego. 

Grubość izolacji: 

wysokie parametry  

(rurociągi i urządzenia strony sieciowej)     - 30mm 

 Niskie parametry wraz z zimną wodą (bez odwodnienia)  - 20mm  
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Uwagi ogólne.  

• Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia 

• Urządzenia i instalacje naleŜy montować zgodnie z instrukcjami, warunkami 

technicznymi określonymi przez producentów, zgodnie z Polskimi Normami i 

obowiązującymi przepisami. 

• Wszystkie zastosowane wyroby winny mieć wymagane przepisami Prawa 

Budowlanego oraz wydanymi rozporządzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobów 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stosowne certyfikaty, 

Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne. 

• Całość robót wraz z ich odbiorem naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” wyd. COBRTI Instal 

• Do celów obliczeniowych oraz w celu określenia przykładowych zastosowań dla 

części urządzeń i materiałów w opracowaniu określono konkretne typy i ich 

producentów. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów 

Warunkiem jest zachowanie odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych, 

zachowanie spójności technicznej całej instalacji, spełnienie wymogów określonych 

w warunkach technicznych na wykonanie węzła cieplnego wydanych przez MZGK 

Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb., dokonanie  stosownych obliczeń adaptacyjnych jeŜeli 

zajdzie taka potrzeba, uzgodnienie zmian z autorem projektu. 
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7. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY  
– węzeł cieplny w bud. Urz ędu Miasta przy ul. Szkolna 28 
Ozn
. na 
rys. 

Wyszczególnienie 
Jed
. Il. 

Producent/Dystryb. 
- przykład 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Wymiennik ciepła typu JAD-3/18, kołnierzowy na 
potrzeby c.o.  

szt. 1 „Termowent”, 
„SeCeS-Pol”  

2 Wymiennik ciepła typu JAD-6/50, kołnierzowy dla 
potrzeb c.w.u. 

szt. 1 „Termowent” 

3 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu 140N; 
Pw=0,15MPa;  Pmax=0,3MPa; Vc=140dm3 

szt. 1 „Reflex” 

3B Złącze samoodcinające SU 1” szt. 1 „Reflex” 

4 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu 18D; 
Pmax=1.1MPa 

szt. 1 „Reflex” 

5 Zawór bezpieczeństwa typu SYR „1915” Dn40mm; 
Po=0.3MPa,   α=0,20                         (instalacja c.o.) 

szt. 1 „SYR” 

6 Zawór bezpieczeństwa typu SYR „2115” Dn32mm; 
Po=0.6MPa,   α=0,25                        (instalacja c.w.u.) 

szt. 1 „SYR” 

7 Stabilizator ciepłej wody typu SCWA-2V-300 o poj. 
300dm3 

szt. 1 „INSTALMET” 

8 
 

Pompa obiegowa instalacji c.o. z elektroniczną 
regulacją wydajności i wysokości podnoszenia  
typu MAGNA 50-100F; U=230V;  P=(10÷180W) 

szt. 
1+ 
1re
z 

„Grundfos”  

9 
 

Pompa obiegowa instalacji nagrzewnicy wentylacyjnej 
3-biegowa, typu UPS32-60; U=230V;  P=45/65/90W 

szt. 1 „Grundfos”  

10 

Pompa cyrkulacji c.w.u. i ładowania stabilizatora  
z elektroniczną regulacją wydajności i wysokości 
podnoszenia typu ALPHA25-60B; U=230V;  
P=(35÷80W) 

szt. 1 „Grundfos”  

11 

Regulator róŜnicy ciśnienia i przepływu typu AVPQ4;  
wersja na zasilanie;   PN25;  Kvs=4m3/h;  DN15; 
zakres nastaw 0,2-1,0 bara; Qn=0,07-2,4m3/h,  
z zestawem przyłącznym i rurkami impulsowymi, 
z zaworem iglicowym ø6mm na powrocie 

kpl. 1 „Danfoss” 

12 Ultradźwiękowy licznik ciepła z zasilaniem bateryjnym, 
wersja na powrót, w niŜej wymienionym zestawieniu 

12A 
- przelicznik elektroniczny typu LEC 5-N-ASI  wersja 
na powrót wraz z kompletem czujników Pt 500 i osłon 
(kieszeni), z gniazdem do odczytu zewnętrznego 

12B - przepływomierz ultradźwiękowy typu Sono 2500CT;  
DN=25mm (G32); Qn=3,5m3/h 

kpl. 1 „Apator” 

13 
Regulator pogodowy instalacji c.o. i przygotowania 
c.w.u. typu ECL Comfort 300 z kartą C66 (zasilanie 
230V), z kompletem czujników Pt 1000 Ω j.n. 

kpl.  1 

13A - czujnik temperatury zewnętrznej ESMT szt. 1 

„Danfoss” 

13B - czujnik temperatury zasilania c.o. typu ESMU-100, 
zanurzeniowy, 100mm z kieszenią 

kpl. 1  

13C - czujnik temperatury powrotu sieciowego c.o. kpl. 2  
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typu ESMU-100 z kieszenią 

13D - czujnik temperatury c.w.u. typu ESMU-100, 
zanurzeniowy, 100mm z kieszenią 

kpl. 1  

13E - czujnik temperatury powrotu sieciowego c.w. 
typu ESMU-100 z kieszenią 

kpl. 2  

14 Zawór regulacyjny obiegu c.o. typu VB2  DN=15mm;  
Kvs=4,0m3/h;  PN25 

szt. 1 „Danfoss” 

15 Siłownik typu AMV10;  14s/mm;  230V  do zaworu j.w. szt. 1 „Danfoss” 

16 Zawór regulacyjny obiegu c.w.u. typu VB2  
DN=15mm;  Kvs=4,0m3/h;  PN25 

szt. 1 „Danfoss” 

17 Siłownik typu AMV30;  3s/mm;  230V  do zaworu j.w. szt. 1 „Danfoss” 

18 
Termostatyczny zawór regulacyjny do ciepłej wody 
„Aquastrom T” Kvs=4,4m3/h;   DN=20mm 
(nastawa nr 1 - Kvs1,9) 

szt. 1 „Oventrop” 

19 Automatyczny zawór do napełniania instalacji typu 
VF126 Dn=15mm wraz z manometrem 

kpl. 1 „Honeywell” 

20 Wodomierz do wody zimnej typu WS 3,5;  
Qn=3,5m3/h;  Dn=25mm  (pomiar zuŜycia c.w.u.) 

szt. 1 „Metron”  

21 
Wodomierz do wody gorącej typu JS1,0-46;  
Qn=1,0m3/h;  Dn=15mm (pomiar zuŜycia wody 
uzupełniającej) 

szt. 1 „Metron”  

22 Odmulacz obiegu sieciowego ze stosem 
magnetycznym typu TerFM, Kvs=31m3/h, DN40   

szt. 1 „Termen”  

23 Odmulacz obiegu instalacyjnego ze stosem 
magnetycznym typu TerFM, Kvs=57m3/h, DN65 

szt. 1 „Termen”  

24 Filtr siatkowy skośny kołnierzowy typu FS-1, 
Kvs=32m3/h, DN40 

szt. 1 „Polna” Przemyśl 

25 Filtr siatkowy skośny kołnierzowy typu FS-1,  
Kvs=82m3/h, DN65 

szt. 1 „Polna” Przemyśl 

26 Filtr siatkowy skośny gwintowany do z.w. typu FS-3, 
Kvs=50m3/h, DN50 

szt. 1 „Polna” Przemyśl 

27 Filtr siatkowy skośny gwintowany do z.w. typu FS-3, 
Kvs=20m3/h,  DN32 

szt. 1 „Polna” Przemyśl 

28 Magnetyzer MI-1 Kvs=61m3/h,  (do z.w.) szt. 1 „Infracorr” 
29 Magnetyzer MI-0 Kvs=4,2m3/h,  (do cyrk. c.w.u.) szt. 1 „Infracorr” 

30 Manometr centryczny tarczowy M100 / 0÷1.6MPa  
z kurkiem manometrycznym 

szt. 3  

31 Manometr centryczny tarczowy M100 / 0÷0.6MPa  
z kurkiem manometrycznym 

szt. 3  

32 Manometr centryczny tarczowy M100 / 0÷0.4MPa  
z kurkiem manometrycznym 

szt. 4  

33 Termometr techniczny prosty rtęciowy, 0÷150oC 
montowany w gilzie 

szt. 4  

34 Termometr techniczny tarczowy T100 / 0÷100oC szt. 10  

35 Zawór zwrotny typu „601” do połączeń gwintowanych 
PN=1,0MPa;                                                Dn=50mm 

 1 „Danfoss” 

36 Zawór zwrotny typu „601” do połączeń gwintowanych 
PN=1,0MPa; Tn=100oC;                              Dn=32mm 

szt. 3 „Danfoss” 

37 Zawór zwrotny typu „601” do połączeń gwintowanych szt. 1 „Danfoss” 
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PN=1,0MPa; Tn=100oC;                              Dn=15mm 

38 Zawór zwrotny typu „202” do połączeń gwintowanych 
PN=1,0MPa; Tn=100oC;                              Dn=65mm 

szt. 1 „Danfoss” 

39 Łącznik amortyzacyjny typu ZKB;   Dn=65mm do 
połączeń kołnierzowych 

szt. 2 „Danfoss” 

40 Łącznik amortyzacyjny typu ZKB;   Dn=32mm do 
połączeń kołnierzowych 

szt. 2 „Danfoss” 

41 Łącznik amortyzacyjny typu ZKT;   Dn=50mm do 
połączeń gwintowanych 

szt. 2 „Danfoss” 

42 Łącznik amortyzacyjny typu ZKT;   Dn=25mm do 
połączeń gwintowanych 

szt. 1 „Danfoss” 

43 Zawór kulowy kołnierzowy PN=2.5MPa; Tn=150oC;      
Dn=15mm 

szt. 1 „Naval”, „Andrex”, 
„Efar”, „Zawgaz” 

44 Zawór kulowy kołnierzowy PN=2.5MPa; Tn=150oC;      
Dn=40mm 

szt. 2 J.w. 

45 Zawór kulowy z końcówkami do spawania 
PN=2.5MPa; Tn=150oC;      Dn=32mm 

szt. 4 J.w. 

46 Zawór kulowy z końcówkami do spawania 
PN=2.5MPa; Tn=150oC;      Dn=20mm 

szt. 2 J.w. 

47 Zawór kulowy z końcówkami do spawania 
PN=2.5MPa; Tn=150oC;      Dn=15mm 

szt. 7 J.w. 

48 Zawory kulowe do połączeń gwintowanych 
PN=1.2MPa;   Tn=120oC;         Dn=15mm 

szt. 11 „Prefexim”  

49 Zawory kulowe do połączeń gwintowanych 
PN=1.2MPa;   Tn=120oC;         Dn=20mm 

szt. 4 J.w. 

50 Zawory kulowe do połączeń gwintowanych 
PN=1.2MPa;   Tn=120oC;         Dn=25mm 

szt. 4 J.w. 

51 Zawory kulowe do połączeń gwintowanych 
PN=1.2MPa;   Tn=120oC;         Dn=32mm 

szt. 7 J.w. 

52 Zawory kulowe do połączeń gwintowanych 
PN=1.2MPa;   Tn=120oC;         Dn=50mm 

szt. 10 J.w. 

53 Zawory kulowe do połączeń gwintowanych 
PN=1.2MPa;   Tn=120oC;         Dn=65mm 

szt. 5 J.w. 

54 Zawór czerpalny ze złączką do węŜa Dn=15mm szt. 1 J.w. 

55 Automatyczny odpowietrznik pływakowy            
Dn=15mm szt. 3  

56 Zlew stalowy 400x400mm szt. 1  
57 Wpust podłogowy Ŝeliwny Dn=100mm szt. 1  

58 
 

Pompa zatapialna odwodnienia studni schładzającej z 
włącznikiem pływakowym typu KP 150-A1; U=230V;  
P=300W 

szt. 1 „Grundfos”  
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
    I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt: Budynek biurowo-administracyjny 

Węzeł cieplny – technologia w ęzła cieplnego                                                     
z adaptacj ą pomieszczenia w ęzła.  
 

Adres:  Piotrków Tryb,  ul. Szkolna 28,   
dz. nr ewid. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 
97-300 Piotrków Tryb. 

 
Inwestor: URZĄD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYB. 

97-300 Piotrków Tryb.  
PasaŜ Rudowskiego 10 

 
Projektant: mgr inŜ. Adam Olczyk    

Zam. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Bursztynowa 10 
 
 
•••• Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów.  
Zakres robót budowlanych – sanitarnych objętych opracowaniem: 

DemontaŜu istniejącej instalacji węzła cieplnego. 

Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczenia węzła – roboty malarskie, 

wyłoŜenie podłogi płytkami ceramicznymi, wykonanie przegrody z siatki. 

MontaŜ nowej instalacji technologii węzła cieplnego dla potrzeb zasilania instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji nagrzewnicy wentylacyjnej i przygotowania 

c.w.u. Wykonanie prób ciśnieniowych „na zimno”. 

Prób eksploatacyjnych „na gorąco”. 

•••• Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Zakresem opracowania objęta jest instalacja węzła cieplnego w budynku  

przy ul Szkolnej 28. Zakres robót nie wykracza poza ten budynek. 

•••• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub t erenu, które 
mogą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie działki nie występują elementy, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

•••• Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących 
podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje 
zagro Ŝeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia.  

W zakresie projektowanych robót nie występują takie które stwarzają szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
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rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w/s. informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
Mogą wystąpić zagroŜenia związane z wykonywania robót spawalniczych, 
uŜywania elektronarzędzi itp. 

•••• Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót konieczne jest przeprowadzenie 

instruktaŜu pracowników określającego : 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. 

Sposoby trwałego oznakowanie i zabezpieczenia stref w których mogą   

wystąpić zagroŜenia. 

Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP  

prowadzenia robót. 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  

zabezpieczającej przed  skutkami zagroŜeń 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby. 

•••• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go 
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie,  
w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i 
innych zagro Ŝeń. 

NaleŜy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych.  

W trakcie wykonywania robót naleŜy stosować odpowiednie środki ochrony 

osobistej takie jak kaski, rękawice i okulary ochronne itp.  

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

 

Opracował: 


