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Z/PCO2/7.2/w.8a 

 
Wymagania do projektowania węzłów cieplnych i sieci 

ciepłowniczych w systemach cieplnych  
Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

 

1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1.1 Wytyczne dotyczą sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów oraz 

węzłów cieplnych. 
1.2 Dokumentację projektową należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, niniejszymi wytycznymi oraz  „Warunkami Technicznymi” 
lub „Rekomendacjami Technicznymi” wydanymi przez dostawcę ciepła. 
Dokumentację powinna opracować osoba o odpowiednich kwalifikacjach 
i stosownych uprawnieniach. 

1.3 Zgodę na odstępstwa od niniejszych wytycznych dostawca ciepła wydaje 
w formie pisemnej w oparciu o wniosek zawierający opis odstępstwa wraz 
uzasadnieniem. 

1.4 Uzgodnione odstępstwa mają charakter wyłączny i jednostkowy. 
 

2 WĘZŁY CIEPLNE 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
2.1 Dokumentacja techniczna węzła cieplnego powinna zawierać: 
2.1.1 Stronę tytułową zawierającą jednoznaczny opis przedmiotu projektu 

i określającą autora projektu oraz inwestora. 
2.1.2 Wydane przez dostawcę ciepła Warunki Techniczne lub Rekomendacje 

Techniczne. 
2.1.3 Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia węzła. 
2.1.4 Część branżowa: budowlano-konstrukcyjna. 
2.1.5 Część branżowa: instalacja technologiczna. 
2.1.6 Część branżowa: instalacja elektryczna i AKPiA. 
2.1.7 Zestawienie przewidywanej ilości i typu odpadów powstałych w trakcie 

realizacji węzła cieplnego. 
2.1.8 Istotne wymagania dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych.  
2.1.9 Przedmiar robót – jeśli wymagany. 
2.1.10 Oświadczenie, iż dokumentacja projektowa jest kompletna, wykonana 

zgodnie z umową lub zleceniem, wymaganiami dodatkowymi dostawcy 
ciepła oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.   

2.1.11 Inne opracowania wymagane przez strony trzecie. 
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2.2 Część branżowa projektu o której mowa w 2.1.5 powinna zawierać 
przynajmniej: 

2.2.1 Listę urządzeń węzła wraz z ich niezbędną charakterystyką techniczno-
eksploatacyjną. 

2.2.2 Schemat technologiczny węzła wraz z projektowanymi parametrami 
eksploatacyjnymi zainstalowanych urządzeń. 

2.2.3 Rzuty pomieszczeń węzła z zaznaczonym umiejscowieniem urządzeń 
wielkowymiarowych. 

2.2.4 W zależności od potrzeb dodatkowe rysunki i opisy precyzujące przyjęte 
rozwiązania techniczne. 

2.2.5 Sposób doboru/obliczenia dla podstawowych urządzeń oraz zabezpieczeń 
podlegających UDT. 

2.2.6 Opis algorytmów sterowania kontrolowanymi parametrami wyjściowymi. 
 

2.3 Część branżowa projektu o której mowa w 2.1.6 powinna zawierać 
przynajmniej: 

2.3.1 Informację o wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) pomieszczenia węzła. 
2.3.2 Schemat i plan instalacji elektrycznej węzła oraz pomieszczenia węzła.  
2.3.3 Schemat układu sterowania technologią - schemat  powinien również 

zawierać podłączenie węzła do systemu nadzoru (podłączenie sterownika, 
liczników, przetworników ciśnienia, detektora usterek itp.). 

2.3.4 W zależności od potrzeb dodatkowe rysunki i opisy precyzujące przyjęte 
rozwiązania techniczne. 

 
W dokumentacji technicznej węzła cieplnego, który nie będzie własnością dostawcy 
ciepła lub nie zostanie przekazany mu do eksploatacji, pozycje dokumentacji 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9, 2.2.4, 2.2.6, 2.3.3 i 2.3.4 są nieobowiązkowe. 
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 

2.4 Wymagania dotyczące pomieszczeń węzłów cieplnych stanowiących 
własność ECO S.A. 

2.4.1 Węzeł cieplny należy lokalizować w wydzielonym ścianami pomieszczeniu 
z oddzielnym wejściem, przy ścianie zewnętrznej budynku, najlepiej 
o kształcie prostokąta i na poziomie piwnic. Wysokość pomieszczenia 
powinna wynosić min. 2,0m. W budynkach jednorodzinnych oraz w wypadku 
instalacji o mocy do 50kW dopuszcza się montaż węzła w niewydzielonym 
pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi/niemieszkalnym. 
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2.4.2 Zalecana minimalna powierzchnia pomieszczenia netto węzła powinna 
wynosić w zależności od mocy: 

 

Sumaryczna moc 
węzła cieplnego 

Węzeł jednofunkcyjny Węzeł dwufunkcyjny 

kW m2 m2 

do 50 6 10 

51÷150 8 13 

151÷300 10 15 

301÷500 12 18 

Powyżej 501 ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie 

 

Dla każdej dodatkowej funkcji wymagającej osobnego modułu 
wymiennikowego należy podane powierzchnie zwiększyć o 5m2. 

Dla węzłów o sumarycznej mocy do 50kW długość krótszej ze ścian powinna 
wynosić minimum 2m, od 51 do 200kW minimum 2,5m, natomiast dla 
węzłów od 201kW minimum 3m. Jedna z dłuższych ścian pomieszczenia nie 
powinna posiadać otworów drzwiowych i okiennych w celu swobodnego 
usytuowania urządzeń węzła. 

2.4.3 W pomieszczeniu węzła można umieścić więcej niż jeden odrębny układ 
technologiczny.  

2.4.4 Pomieszczenie węzła cieplnego należy wyposażyć w odpowiednią instalację 
umożliwiającą odbiór czynnika grzewczego z odwodnień i odpowietrzeń 
instalacji technologicznych. Zaleca się wykonanie wpustu podłogowego 
z syfonem z odprowadzeniem do kanalizacji lub (w przypadku braku takiej 
możliwości) do studzienki schładzającej wyposażonej w pompę zatapialną 
sterowaną wyłącznikiem pływakowym. Przewód tłoczny pompy powinien być 
odprowadzony stale lub czasowo do kanalizacji sanitarnej budynku.    

2.4.5 Drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła powinny mieć szerokość co 
najmniej 0,8m, wysokość co najmniej 2m, być otwierane na zewnątrz pod 
naciskiem, wykonane ze stali lub obite blachą stalową, zamykane na zamek 
z wkładką patentową z kompletem kluczy. Minimalna szerokość 
korytarza/dojścia do pomieszczenia węzła powinna wynosić w najwęższym 
miejscu 1m. 

2.4.6 Pomieszczenie węzła powinno mieć zapewnioną możliwość wentylacji/ 
przewietrzenia poprzez: 
 wywiew kanałem grawitacyjnym (kratka wywiewna pod stropem) + nawiew 

z zewnątrz kanałem typu Z lub kratką nawiewną w ścianie zewnętrznej; 
dolna krawędź otworu nawiewnego powinna być umieszczona 30cm nad 
posadzką lub; 
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 wywiew kanałem grawitacyjnym (kratka wywiewna pod stropem) + nawiew 
za pomocą kratki lub otworów w dolnej części drzwi do węzła cieplnego;  
sumaryczny przekrój otworów nie powinien być mniejszym niż 0,022 m2;  

 przy braku powyższych możliwości dopuszcza się przewietrzanie 
pomieszczenia węzła poprzez nawiew dolną częścią drzwi i wywiew 
poprzez kratkę umieszczoną pod stropem w ścianie zewnętrznej budynku. 

2.4.7 Ściany i strop pomieszczenia węzła powinny być otynkowane i pomalowane 
na kolor jasny powłokami malarskimi przeznaczonymi dla pomieszczeń 
wilgotnych. Wytrzymałość ścian powinna umożliwiać zamontowanie podparć 
pod rury i urządzenia. 

2.4.8 Posadzka w pomieszczeniu powinna być wykonana z materiałów niepalnych. 
Powierzchnia posadzki powinna być gładka, ze spadkiem ok. 1% w kierunku 
wpustu podłogowego, odporna na uderzenia mechaniczne oraz zmiany 
temperatur. Posadzkę wraz z cokolikiem o wysokości minimum 10cm należy 
pomalować farbą do podłóg odporną na działanie wilgoci. 

2.4.9 Przegrody i inne elementy budowlane pomieszczenia węzła powinny być 
pomalowane i oznakowane w sposób zgodny z przepisami BHP 
i zapewniający bezpieczne użytkowanie tych pomieszczeń. 

2.4.10 Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić odrębne zasilanie 
energetyczne w zależności od Warunków Technicznych dostawcy oraz  
bednarkę minimum 30x4mm wyprowadzoną z uziomu głównego budynku.  

2.4.11 Dostęp do pomieszczenia węzła stanowiącego własność dostawcy ciepła 
mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione, będące pracownikami dostawcy 
ciepła lub działające w jego imieniu. 

 

2.5 Wymagania dotyczące technologii węzłów cieplnych: 
2.5.1 W układach wysokoparametrowych stosuje się wyłącznie węzły 

wymiennikowe. 
2.5.2 Zaleca się stosowanie wymienników płaszczowo-rurowych np. typu JAD. 

W przypadku montażu wymienników płytowych należy stosować wymienniki 
o konstrukcji nierozbieralnej, w wykonaniu dostosowanym do parametrów 
fizyko-chemicznych wody wodociągowej/instalacyjnej i sieciowej oraz 
zapewniającym min. 3 letni czas pracy bez konieczności czyszczenia.  

2.5.3 Przy doborze wymienników ciepła temperaturę zasilania należy przyjmować 
zgodnie z krzywą regulacyjną. Jako temperaturę powrotu w obiegach poza 
c.w.u. należy przyjmować wartość obliczeniową temperatury napływu 
czynnika ogrzewanego na wymiennik powiększoną o 5ºC. Spadek ciśnienia 
na wymienniku po stronie instalacji nie może przekraczać 25kPa. 

2.5.4 Maksymalny łączny spadek ciśnienia w węźle po stronie instalacji nie 
powinien przekraczać 30kPa.  
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2.5.5 Zaleca się przyjmować maksymalny strumień wody sieciowej w przewodach 
wysokoparametrowych  stalowych w węźle wg tabeli poniżej: 

 

 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 

Gmax 

[kg/s] 
0,5  0,85 1,15 1,8 3,1 4,2 7,2 11,0 

 

2.5.6 W obiegach c.w.u. o mocy qhmax≤50kW stosuje się układy przepływowe ze 
stabilizatorami.  

2.5.7 W obiegach c.w.u. o mocy qhmax>50kW stosuje się układy zasobnikowe. 
2.5.8 Urządzenia do podgrzewu c.w.u. należy wymiarować w oparciu o: 

 obliczeniowe dobowe zużycie c.w.u. (qśrd [m3]), określane dla budynków 
mieszkalnych przy założeniu dobowego zużycia jednostkowego 
qj=60l/d*osobę, a dla budynków pozostałych wg indywidualnych potrzeb 

 dobowy rozkład zużycia c.w.u. 
 obliczeniowa moc cieplna wymienników w układach zasobnikowych nie 

powinna przekraczać mocy odpowiadającej przepływowi równemu 
1.5xqśrd/24 [h] powiększonej o  moc cyrkulacji c.w.u. 

 obliczeniowa moc cieplna wymienników w układach przepływowych 
odpowiada mocy qhmax. 

2.5.9 Wymiennik c.w.u. należy dobierać dla  parametrów ciepłej wody użytkowej 
równej twz=10ºC/tcwu=60ºC oraz parametrów sieci cieplnej:  
 tzas=70ºC/tpowr=30÷40ºC dla wymienników płytowych  
 tzas=70ºC/tpowr=35÷45ºC dla wymienników płaszczowo-rurowych 

2.5.10 W układach zasobnikowych temperaturę napływu wody na wymiennik po 
stronie niskiej należy przyjmować jako wynikową temperaturę wody zimnej 
i cyrkulacji równą tcyrk=45ºC. 

2.5.11  Przybliżony dobór wymienników płaszczowo-rurowych na cele c.w.u.: 
 

Parametry Moc cieplna Rodzaj wymiennika 

°C kW - 

10 S1 

30 JAD 3/18 

układ zasobnikowy 

sieć: 70/45 

instalacja: 60/30 50 JAD6/50 

25 S1 

85 JAD 3/18 

układ przepływowy 

sieć: 70/45 

instalacja: 60/10 170 JAD6/50 
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2.5.12 W instalacjach cyrkulacyjnych c.w.u. zaleca się stosowanie podpionowych 
zaworów termostatycznych. 

2.5.13 Układ podgrzewu c.w.u. powinien posiadać wodomierz mierzący ilość 
pobranej do podgrzania wody wodociągowej. 

2.5.14 Węzły zasilające mieszkaniowe stacje wymiennikowe należy projektować 
w oparciu o dane do doboru źródła podane przez projektanta instalacji 
wewnętrznej (zapotrzebowanie mocy dla okresu zimowego, letniego 
i przejściowego, pojemność ewentualnego bufora itp.). 

2.5.15 Wymienniki, pompy, zawory regulacyjne i liczniki należy zabezpieczyć przed 
napływem zanieczyszczeń poprzez zamontowanie na rurociągach 
odmulaczy lub filtrów siatkowych, przy czym filtry siatkowe stosuje się na 
wysokiej stronie na rurociągach o średnicy do DN40 włącznie, natomiast na 
stronie niskiej na rurociągach do średnicy DN65 włącznie. 

2.5.16 Układ technologiczny węzła powinien być zamontowany w sposób 
zapewniający swobodny dostęp do wszystkich urządzeń wymagających 
okresowej konserwacji / wymiany / remontu lub podlegających obsłudze. 

2.5.17 Zaleca się stosowanie pomp jednofazowych z regulacją prędkości obrotowej 
i klasie energetycznej A. 

2.5.18 Po stronie wysokich parametrów nie montować termometrów. Po stronie 
niskich parametrów należy zamontować termometry na powrocie każdego 
obiegu grzewczego oraz na wspólnym zasilaniu w pobliżu czujników 
temperatury układów regulacyjnych (w przypadku zabudowanych liczników 
ciepła po stronie wtórnej nie przewiduje się montażu termometrów). 

2.5.19 Po stronie wysokich parametrów ilość zabudowanych manometrów ma 
umożliwić odczyt spadku ciśnienia na urządzeniach regulujących oraz 
filtrujących. Po stronie niskich parametrów węzła cieplnego należy 
zabudować manometry w okolicy zaworu bezpieczeństwa, naczynia 
wzbiorczego oraz na kolektorze wejściowym i wyjściowym instalacji 
wewnętrznej. Manometr przy zaworze bezpieczeństwa musi posiadać zakres 
o minimum 3 jednostki większy niż nastawa zaworu. 

2.5.20 Jako odcinającą stosować armaturę kulową. Po stronie wysokiej stosować 
armaturę w wykonaniu do wspawania. Po stronie niskich parametrów dla 
średnic większych od DN80 włącznie stosować armaturę do wspawania lub 
kołnierzową. W instalacjach c.w.u. dla średnic większych od DN80 włącznie 
stosować armaturę kołnierzową. W przypadku konieczności regulacji 
rozpływu stosować zawory regulacyjne ręczne lub zasuwy. 

2.5.21 W przypadku instalacji odbiorczych c.o., c.t. itp. z tworzyw sztucznych 
stosować napędy ze sprężyną zamykającą oraz termostat z funkcją STB. 
Zawór regulacyjny należy wówczas montować na rurociągu 
doprowadzającym czynnik ogrzewający do wymiennika. Temperaturę 
zadziałania termostatu zabezpieczającego ustawić na +5ºC powyżej 
temperatury obliczeniowej dla danej instalacji. 

2.5.22   W przypadku instalacji c.w.u należy stosować zawory regulacyjne 
z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną zamykającą oraz termostat z funkcją 
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STB np. zawór SAMSON typu 3222 z siłownikiem typu 5825 i ogranicznik 
temperatury STB typu 5345-2. Stosować czujnik temperatury c.w.u. o krótkiej 
stałej czasowej np. czujnik SAMSON typu 5207/61. 

2.5.23 Zawór regulacyjny wymiennika c.w.u. należy zamontować na rurociągu 
doprowadzającym czynnik ogrzewający do tego wymiennika. Temperaturę 
zadziałania termostatu zabezpieczającego ustawić na 70ºC. Zastosowane 
urządzenie lub zestaw urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte 
w art.120, ust.2 „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

2.5.24 Automatyka węzła musi zapewnić ograniczenie temperatury powrotu wody 
sieciowej.  

2.5.25 Odcinki instalacji c.w.u. na zasilaniu i wyjściu z wymiennika, na długości 
montażu urządzeń należy wykonać z kształtek mosiężnych gwintowanych 
(złączki, trójniki, kolana, zwężki, prostki) lub z elementów ze stali nierdzewnej 
łączonych przez zaciskanie. Nie dopuszcza się stosowania rur i elementów 
ocynkowanych z uwagi na parametry c.w.u. wymagane przy przegrzewach 
dezynfekcyjnych instalacji.  

2.5.26 Stosować zasobniki c.w.u. emaliowane lub ze stali nierdzewnej. 
2.5.27 W węzłach c.w.u. należy projektować układy stabilizujące przyrosty ciśnienia 

w instalacji c.w.u. 
2.5.28 Do regulacji przepływu czynnika grzewczego przez węzeł stosować 

regulatory bezpośredniego działania – regulatory przepływu lub różnicy 
ciśnień. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinająco-regulacyjnej zgodnie 
z Warunkami Technicznymi dostawcy ciepła.  

2.5.29 W wypadku zasilania instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych zaleca się 
wydzielenie obiegu i napełnienie instalacji płynem niezamarzającym. 

2.5.30 Należy stosować bateryjnie zasilane liczniki ciepła z przepływomierzem 
ultradźwiękowym. 

2.5.31 Należy zapewnić odrębne opomiarowanie dostawy ciepła na cele grzewcze 
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z „Warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.  

2.5.32 W węzłach odbiorców indywidualnych (domy jednorodzinne) liczniki ciepła 
montować na zasilaniu. 

2.5.33 Możliwość uzupełniania zładu z sieci ciepłowniczej zależy od parametrów 
fizyko-chemicznych wody sieciowej oraz rodzaju materiałów, z których 
wykonana jest instalacja wewnętrzna. Nie powinno uzupełniać się z sieci 
cieplnej instalacji wewnętrznych zawierających elementy wykonane z miedzi 
i aluminium. 

2.5.34 Po stronie wysokich parametrów rurociąg uzupełniania zładu wpinać do 
rurociągu powrotnego między zaworem odcinającym przyłącze a regulatorem 
przepływu lub różnicy ciśnień za pomiarem licznika ciepła. Rurociąg 
uzupełniania powinien być wyposażony w wodomierz, armaturę odcinającą, 
a także w kryzę dławiącą lub zawór regulacyjny ręczny, których wielkość lub 
nastawę należy określić w projekcie.   
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2.5.35 Uzupełnianie zładu może być realizowanie wyłącznie ręcznie przez dostawcę 
ciepła. 

 
2.6 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i AKPiA 
2.6.1 Instalacja elektryczna urządzeń oraz pomieszczenia węzła cieplnego 

powinna być wyodrębniona z instalacji elektrycznej budynku.  
2.6.2 Możliwe jest rozliczanie dostawy energii do węzła bezpośrednio z dostawcą 

energii, za pomocą podlicznika ciepła lub poprzez zastosowanie 
odpowiedniej  taryfy na dostawę ciepła. W przypadku węzłów 
o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 5kW zaleca się rozliczanie 
zużycia energii bezpośrednio z jej dostawcą .  

2.6.3 Sposób zasilania węzła oraz opomiarowania dostawy energii elektrycznej 
musi być uzgodniony z odbiorcą ciepła/administratorem oraz w razie 
bezpośredniego rozliczania z operatorem elektroenergetycznym. 

2.6.4 Instalację elektryczną należy projektować jako oddzielną dla technologii oraz 
dla pomieszczenia węzła.  

2.6.5 Instalację elektryczną projektować jako natynkową prowadzoną w listwach 
i rurkach elektroinstalacyjnych. 

2.6.6 Stosować ochronę przeciwprzepięciową (zgodnie z normą PN - HD 60364-4-
443:2006). 

2.6.7 Obwody węzła podzielić na grupy:  
 obwody technologii 
 obwody oświetlenia i gniazdek elektrycznych 

2.6.8 Każdą z grup obwodów zabezpieczyć odrębnym wyłącznikiem różnicowo – 
prądowym, a każdy obwód wyłącznikiem nadprądowym/silnikowym. 

2.6.9 Pompy zasilać przez odrębne styczniki.  
2.6.10 W przypadku odbiorników trójfazowych stosować przekaźniki kontroli zaniku 

faz. 
2.6.11 Na elewacji szafy węzła stosować wyłącznik główny rozdzielni oraz wyłącznik 

zbiorczy obwodów technologii. 
2.6.12 Dopuszcza się w razie braku miejsca w pomieszczeniu węzła montaż 

rozdzielni na ramie węzła kompaktowego lub szafkowego.  
2.6.13 W przypadku stosowania sterowników bez stałego panela operatorskiego 

wyprowadzić gniazdko komunikacyjne poza szafę elektryczną. 
2.6.14 Stosować lampki sygnalizujące stan pracy urządzeń sterowanych przez 

regulator lub sterownik węzła (praca pomp, kontrolka statusu zasilania 
rozdzielni). 

2.6.15 W obwodach sterowania stosować przełączniki trybu pracy wielopozycyjne 
bezpowrotne.  

2.6.16 W węzłach stosować główną szynę uziemiającą prowadzoną wzdłuż ścian 
pomieszczenia. Do szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie dostępne 
elementy metalowe. Układ wpiąć do głównej szyny uziemiającej obiekt. 

2.6.17 W przypadku węzłów niestanowiących własności dostawcy ciepła należy 
przewidzieć urządzenia do transmisji danych z ciepłomierzy i detektorów 
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usterek. Dla węzłów dostawcy ciepła dodatkowo należy zaprojektować 
instalację teletransmisji danych z regulatorów oraz czujników ciśnienia. 
Sposób teletransmisji (kabel LAN, GPRS, radiowo) ustalają Warunki 
Techniczne dla poszczególnego węzła.  

2.6.18 W przypadku węzłów niestanowiących własności dostawcy ciepła należy 
zaprojektować osobne gniazdo 230V do zasilania transmitera danych lub 
detektora usterek dostawcy. 

 
W przypadku węzła cieplnego, który nie będzie własnością dostawcy ciepła lub nie 
zostanie przekazany mu do eksploatacji,  wymagania punktu 2.6 są nieobowiązkowe, 
z wyjątkiem pkt. 2.6.17, 2.6.18. 
 

3 SIECI CIEPŁOWNICZE 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
3.1 Dokumentacja sieci ciepłowniczej powinna zawierać między innymi: 
3.1.1 Stronę tytułową zawierającą jednoznaczny opis przedmiotu projektu 

i określającą autora projektu oraz inwestora. 
3.1.2 Wydane przez dostawcę ciepła Warunki Techniczne lub Rekomendacje 

Techniczne. 
3.1.3 Plan sytuacyjny z przebiegiem sieci. 
3.1.4 Profil sieci. 
3.1.5 W zależności od potrzeb opisy precyzujące przyjęte rozwiązania techniczne, 

w tym opis technologii, systemu sygnalizacyjno-alarmowego zawilgocenia, 
przyjętej metody kompensacji wydłużeń termicznych oraz instalacji 
teletransmisji. 

3.1.6 Istotne wymagania dotyczące sposobu prowadzenia robót budowlanych, 
w tym w szczególności robót ziemnych, montażowych i odbiorowych. 

3.1.7 Szczegółowe wymagania prowadzenia przejść pod jezdniami, w tym 
dotyczące zastosowanych materiałów  i sposobu prowadzenia prac. 

3.1.8 Inne opracowania wymagane przez strony trzecie. 
3.1.9 Wykaz / zestawienie materiałów. 
3.1.10 Schemat pętli systemu sygnalizacyjno – alarmowego zawilgoceń 

(dwubarwne przewody lub linia ciągła i przerywana) wraz z parametrami 
odbiorowymi. 

3.1.11 Schemat montażowy. 
3.1.12 Schemat stref kompensacji . 
3.1.13 Wyniki obliczonych wydłużeń i wymaganych długości ramion 

kompensacyjnych, a w przypadku stosowania kompensatorów osiowych, ich 
rozstaw z podaniem typu, zdolności kompensacyjnej oraz obliczonych 
wydłużeń dla przyjętych parametrów pracy. 

3.1.14 Sposób odwadniania i odpowietrzania rurociągów. 
3.1.15 Sposób odwadniania studzienek/komór. 
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3.1.16 Sposób płukania sieci. 
3.1.17 Opis próby szczelności.  
3.1.18 Zestawienie przewidywanej ilości i typu odpadów powstałych w trakcie 

realizacji sieci cieplnej. 
3.1.19 Przedmiar robót – jeśli wymagany. 
3.1.20 Oświadczenie, iż dokumentacja projektowa jest kompletna, wykonana 

zgodnie z umową lub zleceniem, wymaganiami dodatkowymi dostawcy ciepła 
oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 

3.2 Wymagania dotyczące technologii sieci ciepłowniczych: 
3.2.1 Zastosowane rury, kształtki, armatura i inne elementy sieci preizolowanych 

muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 
489. 

3.2.2 Na zasilaniu należy stosować rurociągi preizolowane z pogrubioną izolacją 
(plus) – nie dotyczy sieci niskoparametrowych. W przypadku rur typu DUO 
zaleca się stosowanie izolacji o grubości standardowej. 

3.2.3 Do zabezpieczania izolacji na połączeniach spawanych oraz na 
zakończeniach izolacji (end-cap) należy stosować mufy termokurczliwe 
z polietylenu wysokiej gęstości HDPE sieciowane radiacyjnie. 

3.2.4 W miejscach, w których rurociągi poddane są stałemu zewnętrznemu 
działaniu wody, należy zapobiec przepuszczaniu wody na połączeniach, 
przez stosowanie muf usieciowanych radiacyjnie z dodatkową warstwą 
uszczelniającą lub z dodatkową opaską termokurczliwą oraz poszerzony 
zakres kontroli na etapie montażu 

3.2.5 Wymagane jest badanie szczelności wszystkich muf na ciśnienie 0,2bar 
w czasie 2min.  

3.2.6 Stosować kolana preizolowane gięte o promieniu gięcia R=2,5*dzewn dla 
średnic ≤DN400 oraz R=1,5*dzewn dla średnic ≥DN450. Przy używaniu łuków 
stalowych pod złączami kolanowymi stosować wyłącznie łuki producenta 
systemu preizolowanego. 

3.2.7 Stosować trójniki wykonane z elementów kutych lub z szyjką wyciąganą.  
3.2.8 Odgałęzienia od sieci cieplnej należy wykonywać za pomocą trójników 

wznośnych lub nawiertek na gorąco. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się zastosowanie trójników opadowych. Odgałęzienia należy 
projektować poza strefami kompensacji. 

3.2.9 Odgałęzienia w rurociągach preizolowanych należy wykonywać przy 
zachowaniu stosunku średnicy rurociągu bocznego do głównego dla DN≤400 
1:6, dla DN>400 1:3.  

3.2.10 Wymagane jest wykonywanie badań 100% spawów metodą ultradźwiękową 
lub radiograficzną zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji technicznej, 
w tym, w miarę możliwości technicznych, odcinków wewnątrz budynków do 
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zaworów odcinających przyłącze zainstalowanych w pomieszczeniu węzła.  
3.2.11 Dopuszcza się wykonywanie sieci niskich parametrów w technologii PE bez 

połączeń i instalacji alarmowej. 
3.2.12 Należy stosować rurociągi preizolowane z instalacją alarmową w systemie 

oporowym lub impulsowym zgodnie z Warunkami Technicznymi dostawcy. 
3.2.13 Pętle alarmowe o długości ≥30m należy wyposażyć w stacjonarne detektory 

usterek.  
3.2.14 Nie dopuszcza się prowadzenia sieci wysokoparametrowej wewnątrz 

budynków przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Dla sieci 
prowadzonych w wyjątkowych przypadkach przez inne pomieszczenia należy 
stosować rurociągi stalowe bez szwu łączone przez spawanie, zaizolowane 
izolacją odporną na wysoką temperaturę o Euroklasie ogniowej A1. 

3.3.14. W przypadku przejść pod jezdniami w wykopach otwartych rury preizolowane 
prowadzić w rurach ochronnych stalowych lub z tworzyw sztucznych 
o odpowiedniej sztywności obwodowej SN. W przypadku wykonywania 
przewiertów należy stosować rury stalowe grubościenne zabezpieczone 
antykorozyjnie lub rury typu Hobas. Stosować płozy dystansowe oraz 
manszety uszczelniające na końcach rur osłonowych. 

3.2.15 Przy przejściach rur preizolowanych przez ściany budynków należy stosować 
pierścienie uszczelniające w ilości 2szt. na rurę oraz od zewnątrz budynku 
uszczelnienia typu WGC lub łańcuchy uszczelniające. 

3.2.16 Nie stosuje się odwodnień i odpowietrzeń na trasie sieci preizolowanej. 
Odwodnienia sieci odbywać się mogą wyłącznie w komorach, 
a odpowietrzenia w komorach i pomieszczeniach węzłów 

3.2.17 W przypadku prowadzenia sieci w istniejących kanałach ciepłowniczych lub 
rurach osłonowych szczegóły techniczne należy zawrzeć w dokumentacji 
technicznej. 

 

3.3 Wymagania dotyczące lokalizacji sieci ciepłowniczych i armatury:  
3.3.1 Należy dążyć do lokalizacji sieci ciepłowniczych poza jezdniami - z wyjątkiem 

przejść poprzecznych. 
3.3.2 Przy prowadzeniu przewodów jeden obok drugiego, przewód zasilający 

powinien znajdować się z prawej strony (patrząc w kierunku przepływu wody 
w przewodzie zasilającym). 

3.3.3 Dla przyłączy zasilających węzły, które nie  stanowią własności dostawcy 
ciepła na przyłączu należy zabudować zawory odcinające. 

3.3.4 Na odejściach sieci rozdzielczych i przyłączy od sieci magistralnych należy 
stosować armaturę odcinającą. 

3.3.5 Na odcinkach sieci o długości powyżej 200m w uzasadnionych przypadkach 
zaleca się stosować armaturę odcinającą sekcyjną. 

3.3.6 Do średnicy DN200 włącznie należy stosować zawory kulowe preizolowane 
lub w wersji do wspawania w przypadku zabudowy w komorach, dla średnic 
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większych przepustnice z potrójnym mimośrodem, uszczelnieniem 
metal/metal, zlokalizowane w komorach ciepłowniczych. 

3.3.7 Armaturę odcinającą należy lokalizować poza obrębem jezdni w miejscach 
ogólnodostępnych. 

 

3.4 Wymiarowanie średnic rurociągów:  
3.4.1 Średnice rurociągów należy wymiarować w oparciu o przepływ obliczeniowy 

oraz kryterium liniowego spadku ciśnienia przyjmowanego na poziomie 
ok. 100Pa/m dla pary rurociągów. Dopuszcza się przyjęcie wyższych 
spadków 
w przypadku korzystnych warunków hydraulicznych na sieci. 

3.4.2 Przybliżony dobór najczęściej stosowanych średnic rurociągów 
wysokoparametrowych dla mocy obliczeniowych podanych w kW: 

 

 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 

dla 
Δt=50°C 

do 40 80 120 220 440 650 1300 2300 3850 

dla 
Δt=60°C 

do 48 95 145 265 525 785 1600 2800 4650 

 

 

 

 

 


