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3. OPIS TECHNICZNY.
   

3.1. Podstawa opracowania.
 Zlecenie Inwestora
 Inwentaryzacja
 Podkład architektoniczno – budowlany projektowanego obiektu.
 Obowiązujące normy i przepisy projektowania wymiennikowni ciepła.
 Warunki techniczne .

3.2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt węzłą cieplnego jednofunkcyjnego na
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania o wyd. 100 kW.

Zaprojektowano węzeł wymiennikowy dla Kościoła (Parafia Św. Rodziny w
Lublinie) zlokalizowany w zainwentaryzowanym pomieszczeniu.

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o (moc całkowita instalacji c.o.)
    – 98906 kW   
Parametry pracy instalacji 80/60.

3.3. Opis projektowanej wymiennikowni.
Projektowana wymiennikownia zlokalizowana jest na poziomie -1. 
Parametry istniejącego pomieszczenia technicznego: 
• powierzchnia: 4,27m2, 
• wysokość pomieszczenia: 2,72m; 
• wykończenie posadzki: posadzka betonowa; 
• wentylacja: grawitacyjna. 
Zaprojektowano  węzeł wymiennikowy jednofunkcyjny stojący.  Doprowadzenie
ciepła   do  węzła    na  potrzeby  co  kościoła  poprzez  istniejące  przyłącze.
Pomieszczenie  jest wyposażone  w zakresie  podstawowych instalacji:  kan.
sanitarnej, wentylacji i elektrycznych.  Przed modernizacją należy sprawdzić czy
pomieszczenie  posiada  wentylację  grawitacyjną  umożliwiającą   wymianę
powietrza  w  ilośći  2/h,  kratkę  kanalizacyjną,  zlew i  instalację  elektryczną  w
zakresie oświetlenia i zasilania wszystkich urządzeń. Wymiennikownia została
zaprojektowane w oparciu o normę „PN-B-02423 01 1999 ”Węzły ciepłownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Po stronie wysokich parametrów  zaprojektowano licznik ciepła, zamontowany
na  zasilaniu.  Do  zabezpieczenia  instalacji  posłuży  naczynie  wzbiorcze.
Przewody w węźle po stronie wysokich parametrów zaizolować  otuliną z pianki
poliuretanej o grubości 100 mm w płaszczu z blachy aluminiowej, zaś po stronie
niskich parametrów zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grub. równej
średnicy  wewnętrznej  przewodu.  Próby  i  odbiory  wykonać  zgodnie  z  w.w.
normą.



3.4. Przewody.
Rurociągi  wody  sieciowej  i  instalacyjnej  centralnego  ogrzewania  wykonane
będą  z  rur  stalowych  czarnych  średnich  bez  szwu  wg  PN-74/H-74219
łączonych przez spawanie. Kolana gięte o promieniu gięcia R = (3 ÷ 4) × d.
Średnice  poszczególnych  rurociągów  oraz  ich  lokalizację  podano  w  części
rysunkowej opracowania.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.
W celu zabezpieczenia rurociągów stalowych przed korozją należy oczyścić je
ręcznie  do  2-go  stopnia  czystości  szczotkami  stalowymi.  Następnie
zabezpieczyć antykorozyjnie wg załączonych kart zestawów malarskich:

 2 × farbą do gruntowania .
 2 × emalią nawierzchniową 

Malować pędzlem, grubości powłoki malarskiej 1,3 [mm].

3.6. Izolacje.
Izolację termiczną rurociągów po stronie sieciowej wykonać otulinami z pianki
poliuretanowej twardej t(stosować rozwiązania systemowe) o grubości: 
 woda sieciowa – zasilanie : grubość 100 mm
 woda sieciowa – powrót : grubość j.w.
Izolację  termiczną  rurociągów  po  stronie  instalacyjnej  wykonać  otulinami  z
pianki poliuretanowej twardej (stosować rozwiązania systemowe)  
 woda  instalacyjna  c.o.  –  zasilanie  i  powrót:  grubość  równa  średnicy

wewnętrznej rurociągu .

3.7. Próby i uruchomienie.
Przed  przystąpieniem  do  prób  na  ciśnienie  instalację  należy  kilkakrotnie
przepłukać  mieszaniną  wody  i  powietrza,  aż  do  uzyskania  zawartości
zanieczyszczeń mniejszych od  5,0 [mg/dm3].
Dla obiegu sieciowego należy wykonać próbę na ciśnienie 2,4 [MPa].
Dla obiegu wody instalacyjnej c.o. – na ciśnienie 0,45 [MPa].

Próbę na gorąco wykonać przez okres 72 godzin, kontrolując pracę urządzeń i
automatyki.
Płukanie rurociągów, próbę szczelności oraz montaż liczników ciepła wykonać
w obecności przedstawiciela dostawcy ciepła (LPEC Lublin).

3.8.  Wytyczne elektryczne .
Wykonać podłączenie tablicy elektrycznej zarówno od strony instalacji  budynku
jak i pomiędzy elementami węzła co.
                                                      

3.9. System zarządzania energią .
System  zarządzania  energią  odpowiedzialny  jest  za  zbieranie  danych,
zarządzanie,  kontrolowanie,  optymalizację  oraz   prognozowanie  obciążenia  i
zużycia  ciepła  na  poziomie  instalacji  węzła  c.o.   połączonego  rurami   z



instalacją  c.o..  W  przypadku  przekroczenia   zamówionej  mocy  grzewczej
system we wspólpracy z automatyką węzła podejmuje działania minimalizujące
ryzyko nadmiernych kosztów lub przekroczenia parametrów. W skład systemu
węzła wchodzą licznik ciepła, czujki, regulator pogodowy i skrzynka elektryczna
połączone okablowaniem .
Zaprojektowano  ciepłomierz  ultradźwiękowy.  Zaprojektowano  sterownik
swobodnie  programowalny  umożliwiający  wielopunktowe  ustawienie  krzywej
grzewczej  z  możliwością  indywidualnego  ustawienia  osłabień  ogrzewania  w
dowolnych godzinach i dowolnych dniach tygodnia.

3.10 Pomieszczenie – pozostałe prace.
Nnależy wykonać następujące roboty budowlane: 
• demontaż i rozbiórka istniejących urządzeń ciepłowniczych w pomieszczeniu,
• naprawa ubytków tynkarskich i malowanie ścian i sufitu,
• wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia na drzwi stalowe o odporności

ogniowej EI 30.

UWAGA!  Niniejszy projekt jest dokumentacją bud.-wykonawczą . W rozwiazaniach
projektowych  przyjęto  rozwiązania  konkretych  firm.  Dopuszcza  się  rozwiązania
równoważne   pod  warunkiem  przeprowadzenia  ponownych  obliczeń  ,  doborów
urządzeń ,przedstawienia  nowych  rozwiązań ,schematów i rysunków . 
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