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1. Wstęp. 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przełoŜenia istniejącej sieci cieplnej  

kolidującej z planowaną rozbudową Muzeum Literatury mieszczącego się w 

budynkach ul. Brzozowa 17 i Rynek Starego Miasta 18/20 w Warszawie.  

Wariantowa koncepcja przewidywać będzie przebudowę istniejącej sieci cieplnej 

umoŜliwiającą zabudowę patio.  

 

2. Stan istniej ący. 

Przez teren Muzeum Literatury przebiega istniejąca sieć cieplna preizolowana 

zasilająca budynki zlokalizowane przy ul. Brzozowej, Rynku Starego Miasta oraz ul. 

Krzywe Koło. Sieć przebiega poprzez istniejące patio – rys. nr 2. Średnica ciągu 

głównego wynosi 2 x DN 125/225, a przyłączy do budynków ul. Brzozowa 17 i Rynek 

Starego Miasta 18/20 - 2 x DN 40/110. Sieć jest wykonana w technologii 

preizolowanej z instalacją alarmową firmy Brandes i została ułoŜona bezpośrednio w 

gruncie. Odcinek sieci pod nie podpiwniczonym łącznikiem pomiędzy budynkami 

został ułoŜony w starym kanale ciepłowniczym w rurach ochronnych. Na przyłączach 

do budynków zastosowano armaturę preizolowaną umieszczoną bezpośrednio w 

gruncie w obudowie hydrantowej. Sieć ułoŜono w sposób umoŜliwiający 

samokompensację rurociągów. 

 

3. WARIANT I  

Punktem wyjściowym przebudowy jest istniejąca sieć cieplna preizolowana 2 x 

DN 125. W wypadku przyjęcia koncepcji zabudowy patia przewiduje się ułoŜenie 

sieci w kanale podposadzkowym na poziomie piwnic – rys. nr 3. Kanał Ŝelbetowy o 

wymiarach 90 x 70 cm, będzie przykryty płytami umoŜliwiającymi dostęp do sieci. 

Sieć w kanale będzie ułoŜona na podporach ślizgowych i wykonana będzie w wersji 

preizolowanej SPIRO. Kompensacja wydłuŜeń termicznych odbywać się będzie na 

pionowych odcinkach sieci – wejście i wyjście z kanału. Średnica ciągu głównego i 

przyłączy pozostaje bez zmian. Armatura odcinająca kulowa zlokalizowana będzie w 

kanale. W trakcie realizacji przebudowy w okresie letnim naleŜy wykonać sieć 

cieplną prowizoryczną 2 x DN 80 w celu zapewnienia dostawy ciepła do pozostałych 

budynków dla potrzeb ciepłej wody. Całkowita długość przebudowanej sieci wynosi 

około 25.0 m – 2 x DN 125 i około 10.0 m – 2 x DN 40.  Szacunkowy koszt 

przebudowy wg wariantu I wynosi 68.000,- złotych. 

 

4. WARIANT II  

Punktem wyjściowym przebudowy jak dla wariantu I jest istniejąca sieć cieplna 

preizolowana 2 x DN 125. W wypadku przyjęcia koncepcji zabudowy patia 
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przewiduje się przebieg sieci w poprzez piwnice budynku ul. Brzozowa 17 - rys. nr 4. 

Sieć będzie ułoŜona na podporach ślizgowych mocowanych do ścian i sufitu. 

Wykonanie sieci w piwnicach przewiduje się w wersji preizolowanej SPIRO, 

natomiast dla odcinków sieci ułoŜonej w gruncie w wersji preizolowanej w otulinie 

PE. Kompensacja wydłuŜeń termicznych odbywać się będzie na załamaniach 

pionowych i poziomych. Średnica ciągu głównego i przyłączy pozostaje bez zmian. 

Armatura odcinająca kulowa zlokalizowana będzie w piwnicy. W trakcie realizacji 

przebudowy w okresie letnim naleŜy wykonać sieć cieplną prowizoryczną 2 x DN 80 

w celu zapewnienia dostawy ciepła do pozostałych budynków dla potrzeb ciepłej 

wody. Całkowita długość przebudowanej sieci wynosi około 48.0 m – 2 x DN 125 i 

około 19.0 m – 2 x DN 40. Szacunkowy koszt przebudowy wg wariantu II wynosi 

172.000,- złotych. 

 

5. Instalacja alarmowa. 

Przebudowana sieć cieplna preizolowana na całej długości będzie wyposaŜona w 

instalację alarmową systemu Brandes.  
 
• System alarmowy Brandes umoŜliwia bieŜącą kontrolę jakości montaŜu oraz 

stanu izolacji cieplnej w czasie budowy sieci cieplnej oraz lokalizację awarii w 
czasie jej eksploatacji. System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie izolacji, 
co umoŜliwia w odpowiednim czasie określić sposób i zakres naprawy. 

 
• Na schemacie montaŜowym podano teoretyczną odległość charakterystycznych 

punktów od początku pętli oraz odpowiadający im procentowy wskaźnik 
odległości określany jako: 
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gdzie:  L1 - długość odcinka między początkiem pętli i miejscem awarii 
 L - całkowita długość pętli 
 U - napięcie całkowite 
 U1 - napięcie częściowe 
 R - całkowita rezystancja pętli 
 R1 - częściowe rezystancja pętli 
 
• W czasie eksploatacji, stosując lokalizator BS-POK określa się miejsca 

zawilgocenia (awarii) w postaci wskaźnika "X" i porównując ze schematem 
montaŜowym, zawierającym wartość "X" dla charakterystycznych punktów, 
lokalizuje się awarię w terenie. 

 
• Dokładność lokalizacji miejsc awarii za pomocą aparatu BS-POK wynosi 0.1 %. 
 
• Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej. 
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  Ma ona na celu: 
  - sprawdzenie jakości połączeń przewodów oraz eliminację 
ewentualnych     zwarć 
  - pomiar wilgotności izolacji prefabrykowanej 
  - kontrolę jakości montaŜu rurociągów 
 
• Po zmontowaniu całości mierzymy opór całkowity przewodów pomiarowych i 

zapisujemy wynik ( z tego moŜemy obliczyć długość rzeczywistą całej pętli ). 
 
• W czasie montaŜu odczyt z BS-MH2 powinien być "0" ( wartość oporu większa od 

50 MΩ ) lub min. "12" ( opór większy od 10 MΩ ) 
 
• Wytyczne montaŜu  
 
 1. Bazwzględnie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montaŜu sieci 

cieplnej i instalacji  systemu alarmowego. 
 2. Przy montaŜu przestrzegać ściśle zaleceń i instrukcji firmy BRANDES 
 3. Przewód pomiarowy - kolor czerwony; przewód powrotny - zielony. 
 4. UWAGA - naleŜy wyrównać potencjały rur sieciowych ( zasilania i powrotu )     

 poprzez ich uziemienie. 
 

KONCEPCJA MOśE ULEC ZMIANIE PO UZYSKANIU OFICJALNYCH 

WARUNKÓW PRZEBUDOWY i PODŁ ĄCZENIA ZE SPEC. 

 








