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Strona     tytułowa.

Spis     treści.

Oświadczenie     zgodne     z     par.     20     ust.     4     ustawy     Prawo     budowlane.

Opis     techniczny.

1. Cel opracowania.

2. Inwestor projektowanego przedsięwzięcia.

3. Zleceniodawca opracowania.

4. Obiekt budowlany.

5. Miejsce prowadzenia robót budowlanych.
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9. Stan istniejący.

10. Projektowane rozwiązania.

11. Uwagi końcowe.

Załączniki.

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień do projektowania.

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Kopia decyzji o nadaniu sprawdzającej uprawnień do projektowania.

4. Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającej do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Licencja użytkowania cyfrowej mapy zasadniczej terenu.
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6. Obliczenia oraz dobór urządzeń i armatury węzła cieplnego.

7. Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego.

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Część rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny terenu. Skala 1:500.

2. Schemat technologiczny węzła cieplnego. Stan istniejący.

3. Schemat technologiczny węzła cieplnego. Stan projektowany.

4. Rzut pomieszczeń węzła cieplnego. Skala 1:25.
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W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 roku,

poz.1333, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pierwszego etapu przebudowy

grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu, działka ewidencyjna nr 45/43,

obręb ewidencyjny nr 12, jednostka ewidencyjna Miasto Złocieniec,  został sporządzony zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Jacek Kulaj

uprawnienia budowlane do projektowania nr 165/Sz/92

w specjalności instalacje sanitarne

W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 roku,

poz.1333, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pierwszego etapu przebudowy

grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu, działka ewidencyjna nr 45/43,

obręb ewidencyjny nr 12, jednostka ewidencyjna Miasto Złocieniec,  został sporządzony zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzająca:

mgr inż. Elżbieta Kulaj-Jakubas

uprawnienia budowlane do projektowania nr ZAP/0094/POOS/13

w specjalności instalacje sanitarne
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.1 Cel opracowania.

Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego pierwszego etapu przebu-

dowy układu technologicznego grupowego węzła cieplnego, stanowiącego podstawę do realizacji robót

instalacyjno-budowlanych.

.2 Inwestor projektowanego przedsięwzięcia.

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu z siedzibą

w Złocieńcu (kod pocztowy 78-520) przy al. Piastów 2.

.3 Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawcą opracowania jest przedsiębiorstwo Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział w

Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 70-028) przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 22A.

.4 Obiekt budowlany.

Przedmiotem opracowania jest układ technologiczny grupowego węzła  cieplnego zlokalizowanego w

podpiwniczeniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu, stanowiące-

go obiekt budowlany kategorii XIII.

.5 Miejsce prowadzenia robót budowlanych.

Roboty  instalacyjno-budowlane  objęte  opracowaniem  prowadzone  będą  w  wielorodzinnym  budynku

mieszkalnym przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu, na działce ewidencyjnej nr 45/43 w obrębie ewidencyj-

nym nr 12 w jednostce ewidencyjnej Miasto Złocieniec.

.6 Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu, obejmujący teren działki ewidencyjnej nr 45/43 w obrębie ewidencyjnym

nr 12 w jednostce ewidencyjnej Miasto Złocieniec, wyznaczono na podstawie:

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016.290, z późniejszymi zmianami) –

z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 pkt 9,

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015.1422, z późniejszymi

zmianami) – z uwzględnieniem par. 11 ust. 1 i 2 oraz par. 327 ust. 2.
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Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce ewidencyjnej nr 45/43 w obrębie ewiden-

cyjnym nr 12 w jednostce ewidencyjnej Miasto Złocieniec, na którym obiekt został zaprojektowany.

.7 Zakres opracowania.

▪ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana pomieszczeń grupowego węzła cieplnego.

▪ Inwentaryzacja istniejącego układu technologicznego grupowego węzła cieplnego.

▪ Trasowanie i dobór średnic przewodów technologicznych grupowego węzła cieplnego.

.8 Podstawa opracowania.

▪ Umowa zawarta ze Zleceniodawcą.

▪ Uzgodnienia poczynione z Inwestorem.

▪ Uzgodnienia poczynione ze Zleceniodawcą.

▪ Zestawienie zamówionej mocy cieplnej budynków zasilanych z grupowego węzła cieplnego.

▪ Audyt energetyczny budynku przy ul. Czaplineckiej 16 w Złocieńcu opracowany w październiku 2020

roku przez pracownię audytorską „Proj Futura Andrzej Jaworowski” ze Szczecina – autor: Andrzej Ja-

worowski.

▪ Audyt energetyczny budynku przy ul. Racławickiej 2 w Złocieńcu opracowany w październiku 2020

roku przez pracownię audytorską „Proj Futura Andrzej Jaworowski” ze Szczecina – autor: Andrzej Ja-

worowski.

▪ Audyt energetyczny budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu opracowany w styczniu 2021 roku

przez pracownię audytorską „Proj Futura Andrzej Jaworowski” ze Szczecina – autor: Andrzej Jawo-

rowski.

▪ Audyt energetyczny budynku przy ul. Racławickiej 5 w Złocieńcu opracowany w październiku 2020

roku przez pracownię audytorską „Proj Futura Andrzej Jaworowski” ze Szczecina – autor: Andrzej Ja-

worowski.

▪ Audyt energetyczny budynku przy ul. Wyzwolenia 1 w Złocieńcu opracowany w październiku 2020 ro-

ku przez pracownię audytorską „Proj Futura Andrzej Jaworowski” ze Szczecina – autor: Andrzej Ja-

worowski.

▪ Audyt energetyczny budynku przy ul. Wyzwolenia 3 w Złocieńcu opracowany w październiku 2020 ro-

ku przez pracownię audytorską „Proj Futura Andrzej Jaworowski” ze Szczecina – autor: Andrzej Ja-

worowski.

▪ Projekt budowlany wykonawczy przebudowy grupowego węzła cieplnego przy ul. Racławickiej 4 w

Złocieńcu opracowany w styczniu 2021 roku przez pracownię projektową „Proj Futura Andrzej Jawo-

rowski” ze Szczecina – autor: mgr inż. Jacek Kulaj.
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▪ Wizja lokalna przeprowadzona w grudniu 2020 i lutym 2021 roku.

▪ Katalogi techniczne urządzeń i materiałów wykorzystanych przy opracowywaniu dokumentacji.

▪ Przepisy, normy i wytyczne obowiązujące w lutym 2021 roku.

.9 Stan istniejący.

Opis     ogólny   grupowego węzła cieplnego  .

W wydzielonych pomieszczeniach podpiwniczenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ra-

cławickiej 4 w Złocieńcu usytuowano grupowy jednofunkcyjny węzeł cieplny pracujący dla potrzeb zasila-

nia lokalnej sieci cieplnej niskich parametrów. Z grupowego węzła cieplnego zasilane są wielorodzinne

budynki mieszkalne przy ul. Czaplineckiej 16, ul. Racławickiej 2, ul. Racławickiej 4, ul. Racławickiej 5, ul.

Tkackiej 1, ul. Wyzwolenia 1 i ul. Wyzwolenia 3 oraz budynki przy ul. Czaplineckiej 3 (Ośrodek Sportu i

Rekreacji),  ul.  I  Dywizji  Wojska Polskiego 4 (Szkoła  Podstawowa),  ul.  I  Dywizji  Wojska Polskiego 6

(Straż Pożarna), ul. I Dywizji Wojska Polskiego 8 (internat Zespołu Szkół) oraz placu 650-lecia 1 (Zakład

Opieki Zdrowotnej).

Układ technologiczny grupowego węzła cieplnego.

Grupowy węzeł cieplny przy ul. Racławickiej 4 zasilono z miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączem wyso-

kich parametrów z rur stalowych średnicy DN125 doprowadzonym do pomieszczenia wymienników ciep-

ła. Układ technologiczny grupowego węzła cieplnego wykonano jako wymiennikowy (wyposażony w po-

łączone równolegle trzy płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła typu JAD-X 9.88) jednofunkcyjny (zasilają-

cy instalacje ogrzewcze w budynkach przyłączonych do lokalnej sieci cieplnej niskich parametrów). Po

stronie pierwotnej układu technologicznego węzła zabudowano główny licznik ciepła z przepływomie-

rzem ultradźwiękowym, zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym oraz komplet armatury zaporowej

(kulowe zawory odcinające i zasuwy odcinające), ochronnej (filtry siatkowe) i pomiarowej (manometry

tarczowe). Po stronie wtórnej układu technologicznego węzła zainstalowano zestaw dwóch pracujących

równolegle pomp sieciowych, dwa podliczniki ciepła (dla potrzeb sieci cieplnej niskich parametrów i dla

potrzeb budynku przy ul. Racławickiej 4) oraz komplet armatury zaporowej (kulowe zawory odcinające),

zwrotnej (klapy zwrotne), ochronnej (filtry siatkowe) i pomiarowej (manometry tarczowe i termomanomet-

ry tarczowe). Orurowanie grupowego węzła cieplnego wykonano z przewodów stalowych czarnych łą-

czonych przez spawanie oraz z armaturą za pomocą połączeń spawanych (po stronie pierwotnej), koł-

nierzowych (po stronie pierwotnej i wtórnej) i gwintowanych (po stronie wtórnej). Wymienniki ciepła za-

izolowano dedykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii polietylenowej, przewo-

dy technologiczne zaizolowano w przeważającej mierze wełną mineralną pod płaszczem gipsowo-klejo-

wym lub płaszczem z folii aluminiowej oraz częściowo otulinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z

folii polietylenowej i otulinami z pianki polietylenowej.
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Przewody wyprowadzone z grupowego węzła cieplnego.

W stanie istniejącym z grupowego węzła cieplnego przy ul. Racławickiej 4 wyprowadzono sieci cieplne

niskich parametrów oraz przyłącza cieplne niskich parametrów:

▪ sieć cieplną do budynków użyteczności publicznej po drugiej strony ul. Czaplineckiej (przewody śred-

nicy DN125 usytuowane w południowo-wschodnim narożniku pomieszczenia hali pomp),

▪ sieć cieplną do budynków przy ul. Czaplineckiej 16 i ul.  Racławickiej 2 (przewody średnicy DN80

usytuowane w południowo-wschodnim narożniku pomieszczenia wymienników),

▪ sieć cieplną do budynków przy ul. Racławickiej 5 i ul. Wyzwolenia 3 (przewody średnicy DN65 usytu-

owane w południowo-zachodnim narożniku pomieszczenia hali pomp),

▪ przyłącze cieplne do budynku przy ul. Wyzwolenia 1 (przewody średnicy DN50 usytuowane w północ-

no-zachodnim narożniku pomieszczenia hali pomp),

▪ przyłącze cieplne do budynku przy ul. Tkackiej 1 (przewody średnicy DN50 usytuowane w południo-

wo-zachodnim narożniku pomieszczenia hali pomp).

.10 Projektowane rozwiązania.

Opis     ogólny.

Zaprojektowano przebudowę instalacji technologicznej grupowego węzła cieplnego w zakresie zapew-

niającym zasilanie czynnikiem grzewczym wysokich parametrów budynków przy ul. Czaplineckiej 16, ul.

Racławickiej 2, ul. Racławickiej 4, ul. Racławickiej 5, ul. Wyzwolenia 1 i ul. Wyzwolenia 3.

Podstawowe     parametry   grupowego węzła cieplnego  .

▪ Bilans mocy budynków zasilanych czynnikiem wysokich parametrów: 559.480 W.

▪ Bilans mocy budynków zasilanych czynnikiem niskich parametrów: 591.000 W.

▪ Sumaryczny bilans mocy grupowego węzła cieplnego: 1.150.480 W.

▪ Temperatury obliczeniowe sieci cieplnej wysokich parametrów: 120/70 oC.

▪ Temperatury obliczeniowe sieci cieplnej niskich parametrów: 80/60 oC.

▪ Ciśnienie dopuszczalne w sieci cieplnej wysokich parametrów: 2,5 MPa. 

▪ Ciśnienie dopuszczalne w sieci cieplnej niskich parametrów: 1,0 MPa.

Prace demontażowe.

Przed rozpoczęciem robót demontażowych zamknąć zawory odcinające w rozdzielniach ciepła wszyst-

kich budynków planowanych do zasilania z grupowego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym wyso-

kich parametrów, a następnie opróżnić z czynnika grzewczego sieć cieplną adaptowaną do przesyłu

czynnika grzewczego wysokich parametrów oraz instalację technologiczną grupowego węzła cieplnego

po stronie wysokich parametrów.
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Prace demontażowe rozpocząć od rozbiórki izolacji termicznych rurociągów przeznaczonych do usunię-

cia, zdemontowane elementy izolacji gromadzić w oddzielnym kontenerze na odpady, a następnie prze-

kazać do zutylizowania uprawnionemu podmiotowi gospodarczemu (kopie dokumentów rozliczeniowych

przekazać Inwestorowi).

Przeznaczoną do demontażu armaturę zdemontować w sposób umożliwiający jej dalsze wykorzystanie

– elementy z przyłączami do spawania odciąć od przewodów przyłączeniowych, elementy z przyłączami

kołnierzowymi odkręcić od przeciwkołnierzy, elementy z przyłączami gwintowanymi wykręcić z gwintów.

Istniejące przewody sieci cieplnej niskich parametrów zdemontować od wskazanej w części rysunkowej

armatury odcinającej na rozdzielaczach sieciowych do punktów przejścia sieci i przyłączy przez ściany

zewnętrzne i posadzkę budynku, pozostawiając odcinki o długości umożliwiającej włączenie do nich pro-

jektowanych przewodów. Zdemontowane elementy metalowe (armaturę, przewody, konstrukcje) prze-

transportować w miejsce wskazane przez Inwestora.

Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem robót montażowych miejsca projektowanych otworów w przegrodach budowlanych

sprawdzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego pod kątem obecności kabli elektroenerge-

tycznych pod napięciem – wyniki kontroli potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Następnie wykonać

w przegrodach budowlanych otwory montażowe pod nowo projektowane przewody – otwory w ścianach

konstrukcyjnych i stropach  wykonać za pomocą wiertnicy, po uzyskaniu dla ich lokalizacji akceptacji

inspektora nadzoru robót budowlanych.

Projektowana armatura.

Jako armaturę zaporową zaprojektowano po stronie pierwotnej węzła cieplnego – kulowe zawory odcina-

jące o przyłączach do spawania, zaś po stronie wtórnej węzła cieplnego – kulowe zawory odcinające o

przyłączach kołnierzowych dla średnic od DN65 oraz o przyłączach gwintowanych dla średnic do DN50

włącznie. Do pomiaru ciśnienia zaprojektowano manometry tarczowe o średnicy tarczy 160 mm i zakre-

sie wskazań 0÷1,6 MPa dla strony pierwotnej węzła cieplnego oraz 0÷0,6 MPa dla strony wtórnej węzła

cieplnego. Do pomiaru temperatury zaprojektowano termometry tarczowe o średnicy tarczy 160 mm i za-

kresie wskazań 0÷150 oC dla strony pierwotnej węzła cieplnego oraz 0÷120 oC dla strony wtórnej węzła

cieplnego.

Odpowietrzenia     instalacji technologicznej.

Najwyższe punkty rurociągów po stronie pierwotnej węzła cieplnego odpowietrzyć za pomocą przewo-

dów średnicy DN15 uzbrojonych w zawory odcinające i sprowadzonych nad posadzkę pomieszczenia

węzła cieplnego, najwyższe punkty przewodów po stronie wtórnej wymienników ciepła odpowietrzyć za

pomocą automatycznych odpowietrzników bez zaworów stopowych uzbrojonych w kulowe zawory odci-

nające DN15.
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Odwodnienia     instalacji technologicznej.

W najniższych punktach instalacji technologicznej węzła cieplnego zamontować przewody odwadniające

średnicy DN15 wyposażone w zawory odcinające i sprowadzone nad posadzkę pomieszczenia węzła

cieplnego, dodatkowo zapewnić spust wody z projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych.

Przewody     instalacji   technologicznej  .

Przewody instalacji technologicznej węzła po stronie wysokich parametrów oraz niskich parametrów wy-

konać z rur stalowych bez szwu przewodowych zgodnych z PN-EN 10216-2+A2 o typoszeregu średnic:

− 21,3×2,00 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN15,

− 26,9×2,00 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN20,

− 42,4×2,30 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN32,

− 60,3×2,30 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN50,

− 76,1×2,60 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN65,

− 88,9×2,90 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN80,

− 139,7×3,60 mm, oznaczonej w części graficznej jako DN125.

Po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem pozytywnym próby szczelności instalacji, przewody oczyś-

cić, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie (dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru in-

westorskiego, zastosowanie farby antykorozyjnej przeznaczonej do krycia „na rdzę”).

Izolacje termiczne.

Projektowane przewody technologiczne węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów izolować za

pomocą otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła poniżej 0,035

W/m×K i grubościach:

− 50 mm dla przewodów średnicy DN32 (42,4×2,30),

− 60 mm dla przewodów średnicy DN50 (60,3×2,30),

− 80 mm dla przewodów średnicy DN65 (76,1×2,60),

− 90 mm dla przewodów średnicy DN80 (88,9×2,90),

− 100 mm dla przewodów średnicy DN125 (139,7×3,60).

.11 Uwagi końcowe.

▪ Wszelkie zmiany materiałowe w stosunku do niniejszej dokumentacji konsultować z nadzorem autor-

skim przez zakupem oraz montażem materiałów i urządzeń.

▪ Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

▪ Przed montażem materiałów dostarczyć przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopuszcza-

jące ich stosowanie w budownictwie.
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▪ Projektowane urządzenia i materiały instalować zgodnie z dokumentacjami technicznymi, wytycznymi

oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentów.

▪ Niniejsze opracowanie rozpatrywać jako komplet złożony z części opisowej oraz części rysunkowej –

w przypadku rozbieżności kontaktować się z zespołem autorskim.

▪ Do odbioru końcowego robót przedłożyć dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej odzwiercie-

dlającej stan rzeczywisty wykonanych robót budowlanych.

Opracował: Projektował:

Andrzej Jaworowski mgr inż. Jacek Kulaj

12
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Pan Jacek Antoni KULAJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0842/01

adres zamieszkania ul. Abramowskiego 8, 71-104 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-7PN-MX5-L6A *

Podpis jest prawidłowy 15
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Drawsko Pomorskie, dnia 07-07-2017 12:17:31

Licencja nr GK.6642.1036.2017_3203_CL1

1. Nazwa organu wydającego licencję: 
STAROSTA DRAWSKI
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

2. Licencjobiorca:  
PROJ - FUTURA ANDRZEJ JAWOROWSKI
Szczecin, ul. Malczewskiego 8B/13
71-616 Szczecin
NIP: 8511926978

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materiału zasobu Identyfikator materiału 
zasobu

Data wykonania 
kopii

Określenie obszaru/obiektu, 
do którego odnosi się licencja

1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w
skalach 1:500 P.3203.2006.298 07-07-2017

mapa  zasadnicza
dz.45/42,45/50,45/41,45/55,45/56,45/58,
45/60,45/44,45/59,45/52,45/43,45/43,45/
51,45/62,45/63,45/64,45/30,50/36,50/37,
50/41,50/40 obr.012 Złocieniec

4.  Niniejsza  licencja  upoważnia  licencjobiorcę  wymienionego  w  pkt  2  lub  ustanowione  przez  licencjobiorcę  podmioty  do 
wykorzystywania  wyszczególnionych  w  pkt  3  materiałów  zasobu  dla  potrzeb  własnych  lub  związanych  z  działalnością 
gospodarczą  lub  w  celu  publikacji  w  sieci  Internet  pochodnych  materiałów  zasobu  w  postaci:  map,  kartogramów, 
kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz 
informacje dodane przez  licencjobiorcę  w taki  sposób,  że  nie  można rozdzielić  tych  informacji,  zwane dalej  "pochodnymi 
materiałów  zasobu",  a  także  przetworzonych  do  postaci  elektronicznej  materiałów  zasobu  udostępnionych  w  postaci 
nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:
a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne,z wyłączeniem publika-
cji w sieci Internet - 10,
b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na
arkusze formatu A4 - 500,
c) sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach 
uprawnień określonych w ust. 4.

...............................................................................................................
(podpis organu lub upoważnionej osoby)*

POUCZENIE

Zgodnie z art.  48a ust.  1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  -   Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1629 ze zm.)  kto 
wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji  
osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów.  

* Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika  
oraz pieczęci urzędowej, a jej autentyczność można zweryfikować na stronie internetowej https://drawski.webewid.pl/is2/public/weryfikuj wpisując niepowtarzany identyfikator e76b8c03-cef0-
469b-aa4c-e63b88b594d2. 19



Dane wyjściowe do obliczeń.

Dane wyjściowe do obliczeń przyjęto zgodnie z obowiązującymi wartościami zamówionej mocy cieplnej.

W zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku przy ul. Czaplineckiej 16

W zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku przy ul. Racławickiej 2

W zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku przy ul. Racławickiej 4

W zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku przy ul. Racławickiej 5

W zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku przy ul. Wyzwolenia 1

W zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku przy ul. Wyzwolenia 3

W obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej

120 obliczeniowa temperatura zasilania

70 obliczeniowa temperatura powrotu

J/kg×K ciepło właściwe wody

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego w obiegu wysokich parametrów.

W obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej

120 obliczeniowa temperatura zasilania

70 obliczeniowa temperatura powrotu

4187 J/kg×K ciepło właściwe wody

2,672 kg/s masowe natężenie przepływu wody sieciowej

977,81

9,84 objętościowe natężenie przepływu wody sieciowej

Dobór średnicy przewodów obiegu wysokich parametrów.

2,73 objętościowe natężenie przepływu wody sieciowej

v 0,8 m/s założona prędkość przepływu wody sieciowej

65,95 mm minimalna średnica wewnętrzna przewodów po stronie sieciowej

DN 80 mm nominalna średnica wewnętrzna przewodów po stronie sieciowej

Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Obliczenia oraz dobór urządzeń i armatury węzła cieplnego.

Q
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Q
 co9 111 280

Q
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ρ
 70 kg/m3 gęstość wody sieciowej w temperaturze 53 oC

V
 l m3/h

V
 ob1 dm3/s

D
 wmin

Przyjęto przewody z rur stalowych ze szwem przewodowych średnicy 88,9×3,6 mm
(o średnicy nominalnej DN80).
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Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Obliczenia oraz dobór urządzeń i armatury węzła cieplnego.

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego w rozdzielaczu wysokich parametrów.

W obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej

120 obliczeniowa temperatura zasilania

70 obliczeniowa temperatura powrotu

4187 J/kg×K ciepło właściwe wody

1,617 kg/s masowe natężenie przepływu wody sieciowej

977,81

5,95 objętościowe natężenie przepływu wody sieciowej

Dobór średnicy przewodów zasilających rozdzielacz wysokich parametrów.

1,65 objętościowe natężenie przepływu wody sieciowej

v 0,8 m/s założona prędkość przepływu wody sieciowej

51,30 mm minimalna średnica wewnętrzna przewodów po stronie sieciowej

DN 65 mm nominalna średnica wewnętrzna przewodów po stronie sieciowej

Dobór średnicy rozdzielacza wysokich parametrów.

76,1 mm średnica zewnętrzna przewodów obiegu nr 1

3,2 mm średnica wewnętrzna przewodów obiegu nr 1

3816 pole przekroju poprzecznego przewodów obiegu nr 1

76,1 mm średnica zewnętrzna przewodów obiegu nr 2

3,2 mm średnica wewnętrzna przewodów obiegu nr 2

3816 pole przekroju poprzecznego przewodów obiegu nr 2

60,3 mm średnica zewnętrzna przewodów obiegu nr 3

3,2 mm średnica wewnętrzna przewodów obiegu nr 3

2282 pole przekroju poprzecznego przewodów obiegu nr 3

42,4 mm średnica zewnętrzna przewodów obiegu nr 4

2,9 mm średnica wewnętrzna przewodów obiegu nr 4

1052 pole przekroju poprzecznego przewodów obiegu nr 4

Q
 co 338 530

T
 zz

oC

T
 pz
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C
 w

V
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ρ
 70 kg/m3 gęstość wody sieciowej w temperaturze 53 oC

V
 l m3/h

V
 ob1 dm3/s

D
 wmin

Przyjęto przewody z rur stalowych ze szwem przewodowych średnicy 76,1×3,2 mm
(o średnicy nominalnej DN65).
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Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Obliczenia oraz dobór urządzeń i armatury węzła cieplnego.

10965 minimalne pole przekroju poprzecznego rozdzielacza

118 mm minimalna średnica wewnętrzna rozdzielacza

139,7 mm średnica zewnętrzna przewodów rozdzielacza

4,0 mm grubość ścianki przewodów rozdzielacza

5,95 objętościowe natężenie przepływu wody sieciowej

v 0,12 m/s prędkość przepływu w rozdzielaczu

A
 min mm2

D
 min

Przyjęto przewody z rur stalowych ze szwem przewodowych średnicy 139,7×4,0 mm
(o średnicy nominalnej DN125).

D
 z

d
 w

V
 l m3/h
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L.p. Ilość Producent Typ Uwagi

1 3 SeCesPol -

2 2 Grundfos TPE 100-130/4

3 1 Danfoss -

4 1 PoWoGaz -

5 1 Kamstrup Ultraflow 54

6 1 Kamstrup Multical 403

7 1 - -

8 1 - -

9 Filtr siatkowy, przyłącza kołnierzowe DN80 3 - -

10 2 - -

11 2 - -

12 2 - -

13 4 - -

14 2 - - projektowany

Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, 
przyłącza kołnierzowe DN100×80

istniejący, do 
zachowania

Pompa sieciowa, przyłącza kołnierzowe 
DN100

istniejąca, do 
zachowania

Zawór regulacyjny z siłownikiem 
elektrycznym, przyłącza kołnierzowe DN80

istniejący, do 
zachowania

Mechaniczny licznik ciepła, przyłącza 
kołnierzowe DN80, przepływ 100 m3/h

istniejący, do 
zachowania

Ultradźwiękowy licznik ciepła, przyłącza 
kołnierzowe DN65, przepływ 25 m3/h

istniejący, do 
zachowania

Ultradźwiękowy licznik ciepła, przyłącza 
gwintowane DN25, przepływ 6,0 m3/h

istniejący, do 
demontażu

Filtr siatkowy, przyłącza kołnierzowe 
DN150

istniejący, do 
zachowania

Filtr siatkowy, przyłącza kołnierzowe 
DN125

istniejący, do 
zachowania

istniejący, do 
zachowania

Zawór zwrotny, przyłącza 
międzykołnierzowe DN100

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
kołnierzowe DN150

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN125

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN125

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN125
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L.p. Ilość Producent Typ Uwagi

Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

15 4 - -

16 4 - -

17 1 - -

18 2 - -

19 1 - -

20 5 - -

21 2 - -

22 4 - - projektowany

23 4 - -

24 2 - - projektowany

25 2 - - projektowany

26 1 - -

27 2 - -

28 1 - -

Zasuwa odcinająca, przyłącza kołnierzowe 
DN125

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN100

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN100

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
kołnierzowe DN100

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
kołnierzowe DN100

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN80

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN80

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN80

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
kołnierzowe DN80

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN65

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN50

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN50

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
gwintowane DN50

istniejący, do 
demontażu

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
gwintowane DN50

istniejący, do 
zachowania
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L.p. Ilość Producent Typ Uwagi

Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

29 4 - -

30 2 - - projektowany

31 1 - -

32 2 - - projektowany

33 2 - -

34 Przetwornik ciśnienia 3 - -

35 Przetwornik temperatury 2 - -

36 Manometr kontaktowy 1 - -

37 1 - -

38 6 - -

39 8 - - projektowany

40 8 - -

41 1 - -

42 1 - -

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
kołnierzowe DN40

istniejący, do 
demontażu

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN32

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
gwintowane DN25

istniejący, do 
zachowania

Kulowy zawór odcinający, przyłącza do 
spawania DN20

Kulowy zawór odcinający, przyłącza 
gwintowane DN15

istniejący, do 
zachowania

istniejący, do 
zachowania

istniejący, do 
zachowania

istniejący, do 
zachowania

Manometr tarczowy, tarcza średnicy 160 
mm, zakres wskazań 0÷2,5 MPa

istniejący, do 
zachowania

Manometr tarczowy, tarcza średnicy 160 
mm, zakres wskazań 0÷1,6 MPa

istniejący, do 
zachowania

Manometr tarczowy, tarcza średnicy 160 
mm, zakres wskazań 0÷1,6 MPa

Manometr tarczowy, tarcza średnicy 160 
mm, zakres wskazań 0÷0,6 MPa

istniejący, do 
zachowania

Termomanometr tarczowy, tarcza średnicy 
63 mm, zakres wskazań 0÷0,6 MPa, 150 
oC

istniejący, do 
zachowania

Termomanometr tarczowy, tarcza średnicy 
63 mm, zakres wskazań 0÷0,6 MPa, 120 

oC

istniejący, do 
demontażu
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L.p. Ilość Producent Typ Uwagi

Przebudowa grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Racławickiej 4 w Złocieńcu.
Zestawienie urządzeń i armatury węzła cieplnego.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

43 4 - - projektowany
Termometr tarczowy, tarcza średnicy 160 
mm, zakres wskazań 0÷150 oC
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Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Grupowy węzeł cieplny
78-520 Złocieniec, ul. Racławicka 4

działka ewidencyjna nr 45/43, obręb ewidencyjny nr 12, Miasto Złocieniec

Nazwa i adres inwestora Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu
78-520 Złocieniec, al. Piastów 2

Projektant
mgr inż. Jacek Kulaj

uprawnienia budowlane do projektowania numer 165/Sz/92
ul. Abramowskiego 8, 71-104 Szczecin

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRZEBUDOWIE GRUPOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 4 W ZŁOCIEŃCU, DZIAŁKA NR 45/43, OBRĘB NR 12

Szczecin, 15 lutego 2021 roku
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót zgodnie z kolejnością ich realizacji:

• demontaż części instalacji węzła cieplnego,

• wykonanie otworów w przegrodach budowlanych,

• montaż przewodów i armatury węzła cieplnego,

• próba szczelności instalacji węzła cieplnego,

• zabezpieczenie antykorozyjne instalacji węzła cieplnego,

• rozruch technologiczny węzła cieplnego,

• montaż izolacji termicznych węzła cieplnego.

2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce.

Nie występują.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

• Ryzyko poparzenia podczas prac demontażowych.

• Ryzyko upadku z wysokości podczas montażu przewodów technologicznych.

• Ryzyko poparzenia podczas prac spawalniczych.

• Ryzyko upadku z wysokości podczas montażu izolacji termicznych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe BHP z określeniem

zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony in-

dywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Podstawowe     zasady     BHP     podczas     prac     na     budowie:

• Pracownicy zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty ochronne, heł-

my ochronne i pasy bezpieczeństwa.
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• Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi

mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów.

• Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający

stosowne uprawnienia.

• Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu.

• Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione.

• Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach obsługi.

Zasady     BHP     montażu     rurociągów:

• Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w zakresie techno-

logii montażu rurociągów.

Uwaga:   

W punkcie 6 przedstawiono wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich zapisów podanych w powyż-

szym rozporządzeniu, jak również przepisach określających zasady bhp oraz bezpieczeństwa pożarowe-

go, a mających zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji.

Projektował:

mgr inż. Jacek Kulaj

upr. nr 165/Sz/92
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