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1.   Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  rozbudowy  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  wentylacji
w  pomieszczeniach  piwnicznych  powstałych  w  trakcie  rekonstrukcji  (odgruzowania
i  pogłębienia)  części  niepodpiwniczonej  budynku  przy  ul.  Królewskiej  17/  Żmigród  1
z przeznaczeniem na zaplecze istniejącego Muzeum Drukarstwa.

1.2.      Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu 
i realizacji robót wymieniowych w pkt. 1.1. 

1.3.      Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe 
występujące  przy  montażu  instalacji  z  rur  miedzianych  i  warstwowych,  ich  uzbrojenia, 
armatury  i  grzejników, a  także  niezbędne dla  właściwego wykonania  tej  instalacji  roboty 
tymczasowe  oraz  prace  towarzyszące;  roboty  związane  z  montażem  wywiewników  do 
istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz roboty związane z przeniesieniem hydrantu 
p.poż.. 

1.4.      Definicje   

1.4. 1.   Instalacja centralnego ogrzewania

Instalację  wodną  centralnego  ogrzewania  stanowi  układ  połączonych  przewodów 
napełnionych  wodą  instalacyjną,   wraz   z   armaturą  i   innymi   rządzeniami   (w  tym 
grzejnikami itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.

1.4.2.  Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację wodną centralnego ogrzewania.

1.4.3.  Źródło ciepła

Kotłownia,  sieć  cieplna,  węzeł  ciepłowniczy  (indywidualny  lub  grupowy),  działające 
samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

1.5. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
45331000-6        - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
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45331100-7        - Instalowanie centralnego ogrzewania           

2. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych

2.1.   Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [ l ], stosować wyroby 
budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
stosowania w budownictwie.

2.2.  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone:
1)  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich 
Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [4 i 5],
2)  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
3)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],
4)  wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją 
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
5)wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie 
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa6,  dla  których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby 
budowlane wykonane  według indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem 
[4],  wydał  oświadczenie wskazujące,  że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.4.  Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane  [1],  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego 
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych  przechowywać  oświadczenia  wymienione  w  5.3,  oraz  udostępniać  je 
przedstawicielom uprawnionych organów.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu nijakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji 
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robót, zaakceptowanym prze z Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany     w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru   i  uzyska  jego akceptacje  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.

4.2.   Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.3.   Wymagania dotyczące przewozu rur i kształtek  stalowych oraz warstwowych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
− rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami 

posiadającymi  boczne  wsporniki  o  maksymalnym  rozstawie  2m,  wystające  poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m.

− jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m.

− podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu.

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

4.4.    Wymagania dotyczące przewozu armatury, elementów grzejnych i urządzeń

 Armaturę,  grzejniki  i  urządzenia  należy  przewozić  pakowane  w sposób zabezpieczający 
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przez  zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym  i  wpływami  czynników 
atmosferycznych.

4.5.    Składowanie materiałów

4.5.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej  3m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny  spoczywać  na  sobie,  luźne  rury  lub 
niepełne  wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach 
drewnianych  o  szerokości  min.  10cm,  grubości  min.  2,5cm  i  rozstawie  co  1-2m.  Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

4.5.2. Składowanie armatury, grzejników i urządzeń

Armaturę,   grzejniki  i  urządzenia  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych
i temperaturze nie niższej niż 00C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować 
się związki chemiczne działające korodująco. 

5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i p.poż. 

5.1.   Wymagania ogólne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], zapewnić 
obiektowi  budowlanemu,  w  którym  ją  wykonano,  możliwość  spełnienia  wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

5.1.2  Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz 
przy  spełnieniu  we  właściwym  zakresie  wymagań  przepisu  techniczno  -  budowlanego 
wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1],
z  uwzględnieniem  ewentualnych  odstępstw  udzielonych  od  tych  przepisów  w  trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3.  Zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy 
wzięciu  pod  uwagę  przewidywanego  okresu  użytkowania,  w  sposób  umożliwiający 
zapewnienie jej  prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji,  zgodnych
z  przeznaczeniem  obiektu  i  założeniami  projektu  budowlanego  tej  instalacji  oraz
we  właściwym  zakresie  zgodnych  z  wymaganiami  przepisów  techniczno  -budowlanych 
dotyczących  warunków  technicznych  użytkowania  obiektów  budowlanych,  wydanych
w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1], a także zgodnie
 z zasadami wiedzy technicznej.
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5.2.    Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania

5.2.1.   Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych
miejscach   załamań   przewodów   możliwość   odpowietrzania   instalacji.   Dopuszcza  się 
możliwość  układania  odcinków  przewodów  bez  spadku  jeżeli  prędkość  przepływu  wody 
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem.

5.2.2.   Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na lub pod stropami itp.  Powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury.

5.2.3.  Przewody układane w zakrywanych  bruzdach ściennych  i  w szlichcie  podłogowej 
powinny być  układane zgodnie z projektem technicznym.  Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.2.4.  Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

5.2.5. Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  wykonanie  izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej.

5.2.6.  Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji  wydłużeń 
cieplnych.

5.2.7.  Przewody  zasilający  i  powrotny,  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone 
równolegle.

5.2.8.   Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację.

5.2.9.   Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość 
miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 
montaż tych przewodów.

5.2.10. Przewód zasilający  pionu dwururowego  powinien  się  znajdować  z  prawej  strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).

5.2.11.  Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed 
dewastacją.
                                                                               
5.2.12.    Prowadzenie przewodów bez podpór

5.2.12.1. Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z  jednego  odcinka  rury,  może  być 
prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia  go w rurze  osłonowej  z  tworzywa 
sztucznego (w „peszlu”) osadzonej w warstwach podłoża podłogi.
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5.2.12.2 Celowe  jest  takie  ułożenie  rury  osłonowej,  żeby  jej  oś  była  linią  falistą  w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.
5.2.12.3  Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie.

5.3.   Tuleje ochronne

5.3.1.  Przy przejściach rurą przez przegrodą budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

5.3.2.   W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

5.3.3.   Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.

5.3.4.  Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm
z  każdej  strony,  a  przy  przejściu  przez  strop  powinna  wystawać  około  2  cm  powyżej 
posadzki.
   
5.3.5. Przestrzeń  między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona 
materiałem  trwale  plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

5.3.6.  Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

5.3.7.  Przepust instalacyjny w tulei  ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej  poziomu  terenu,  powinien  być  wykonany  w  sposób  zapewniający  przepustowi 
uzyskanie  gazoszczelności  i  wodoszczelności,  zgodnie  z  rozwiązaniem  szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym.

5.4. Montaż grzejników

5.4.1.   Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

5.4.2. Grzejnik  w  poziomie  należy  montować  z  uwzględnieniem  możliwości  jego 
odpowietrzania.

5.4.4.  Grzejniki  rurowe żebrowe,  ożebrowane  i  gładkie  należy  mocować  stosując  jeden 
wspornik na l  m długości  grzejnika,  lecz nie  mniej  niż  dwa wsporniki  na jeden grzejnik.
W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, 
przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd 
najniższy.
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5.4.5.    Grzejniki   rurowe   gładkie   w   układzie   pionowym   należy   mocować   do 
ściany przynajmniej w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami.

5.4.6.  Grzejniki  można  montować  na  dostosowanych  do  nich  stojakach  podłogowych, 
stosując odpowiednio wymienione powyżej zasady.

5.4.7.  Wsporniki,  uchwyty  i  stojaki  grzejnikowe  powinny  być  osadzone  w  przegrodzie 
budowlanej  sposób  trwały.  Grzejnik  powinien  opierać  się  całkowicie  na  wszystkich 
wspornikach lub stojakach.

5.4.8.   Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót 
po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób 
łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik 
składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie możliwe.

5.4.9.  Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia  robót  wykończeniowych.  W  przypadku  kiedy  takie  zabezpieczenie  nie  jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony
z  gałązkami  grzejnikowymi  w  celu  umożliwienia  przeprowadzenia  badania  szczelności 
instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe 
powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.

5.4.10.  Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi 
w  sposób  umożliwiający  montaż  i  demontaż  bez  uszkodzenia  gałązek  i  naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.

5.4.11.  Przyłączenie  grzejnika  w  zasyfonowaniu  instalacji  (np.  w  piwnicy  poniżej 
przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową.

5.5.    Montaż armatury

5.5.1.    Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana.

5.5.2.  Armatura,  po sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna być  instalowana tak, 
zęby była dostępna do obsługi i konserwacji.

5.5.3. Armaturę  na  przewodach  należy  tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

5.5.4. Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym.

5.5.5.  Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na  podejściach  pionów  przed  elementem  zamykającym  armatury  odcinającej  (od  strony 
pionu),  dla  umożliwienia  opróżniania  poszczególnych  pionów  z  wody,  po  ich  odcięciu. 
Armatura  spustowa  powinna  być  lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  być 
zaopatrzona  w  złączkę  do  węża  w  sposób  umożliwiający  gromadzenie  wody  usuwanej
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z  instalacji  w  zbiornikach  (stałych  lub  przenośnych)  wykonanych  z  materiału  (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.

5.6.  Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania

5.6.1. Nastawy armatury regulacyjnej  jak np.  nastawy regulacji  montażowej  przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy 
regulatorów  różnicy  ciśnienia,  powinny  być  przeprowadzone  po  zakończeniu  montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

5.6.2. Nastawy  regulacji  montażowej  armatury  regulacyjnej  należy  wykonać  zgodnie
z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.7.  Izolacja cieplna

5.7.1. Przewody  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinny  być  izolowanie  cieplnie. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ciepła technologicznego, 
jeżeli:
-   prowadzone  są  w  rurze  osłonowej  w  warstwach  podłogi  i  projektowana  temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,
-   z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów.

5.7.3. Wykonywanie  izolacji  cieplnej  należy  rozpocząć  po  uprzednim  przeprowadzeniu 
wymaganych  prób  szczelności,  wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego 
powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

5.7.4.   Materiał  z  którego  będzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubość  oraz  rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

5.7.5.    Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.7.6.    Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  izolacji  cieplnych  na powierzchniach  zanieczyszczonych 
ziemią,  cementem,  smarami  itp.  oraz  na  powierzchniach  z  niecałkowicie  wyschniętą  lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

5.7.7.  Zakończenia  izolacji  cieplnej  powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.
 

5.8.  Montaż instalacji wentylacyjnej

5.8.1.  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków
w  odległości  umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W  przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
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5.8.2. Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budynku  należy  wykonywać  w  otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
5.8.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia  przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
5.8.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
a  w  przypadku  izolacji  przeciwwilgociowej  powinna  być  ponadto  zachowana,  na  całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
5.8.5. Izolacje  cieplne  nie  wyposażone  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 
na swojej zewnętrznej powierzchni.
5.8.6. Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność
na korozję w miejscu zamontowania.
5.8.7. Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być  odpowiednia
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
5.8.8. Odległość  między  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona
z  uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  tak  aby  ugięcie  sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji.
5.8.9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji  budowlanej  powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów:

a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji.
5.8.10. Zamocowanie  przewodów wentylacyjnych  powinno być  odporne  na  podwyższoną 
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.
5.8.11. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia.
5.8.12. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 
m od  źródła  drgań  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem  podkładek
z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

6. Obmiar robót powykonawczy

Po zakończeniu  robót  instalacyjnych  należy  dokonać  obmiaru  powykonawczego  instalacji
centralnego  ogrzewania.  Obmiar  ten  powinien  być  wykonany  w  jednostkach  i  zgodnie
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć  długość armatury łączonej  na gwint

i łączników,
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,
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d) całkowitą  długość  przewodów  przy  badaniach  instalacji  na  szczelność  lub  przy 
badaniach  na  gorąco  powinna  stanowić  suma  długości  przewodów  zasilających
i powrotnych.

7. Odbiory robót

7.1.   Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego
          ogrzewania                          
 
7.1.1. Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne  znaczenie  dla  realizowanej  instalacji,  np.  ma  nieodwracalny  wpływ  na  zgodne
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

7.1.2.  Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.

7.1.3. Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzać,  przykładowo  w  stosunku  do 
następujących rodzajów robót:

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu,

b) wykonanie  bruzd  w  ścianach  -  wymiary  bruzdy;  czystość  bruzdy;  w  przypadku 
odcinka pionowego instalacji  -  zgodność kierunku bruzdy z pionem;  w przypadku 
odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 
w przypadku odcinka instalacji  w przegrodzie zewnętrznej  -  projektowana izolacja 
cieplna bruzdy,

c) wykonanie  kanałów  w  budynku  dla  podpodłogowego  prowadzenia  przewodów, 
wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie,

7.1.4.   Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych
odbiorem.

7.1.5.   W przypadku negatywnej  oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.

7.2.    Odbiór techniczny-częściowy instalacji centralnego ogrzewania

7.2.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji centralnego ogrzewania, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych 
bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie 
odbioru końcowego (technicznego).
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7.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

7.2.3. W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element  instalacji  lub jej  część jest wykonana zgodnie

z  projektem  technicznym  oraz  z  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

7.2.4. Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający 
prawidłowe  wykonanie  robót,  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym
i  pozytywny  wynik  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokóle  należy  jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym.  Do protokółu należy załączyć  protokóły niezbędnych badań 
odbiorczych.

7.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

7.3.    Odbiór techniczny-końcowy instalacji centralnego ogrzewania

7.3.1. Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego-końcowego  po 
spełnieniu następujących warunków:

a) zakończono  wszystkie  roboty montażowe przy  instalacji,  łącznie  z  wykonaniem 
izolacji cieplnej,

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano  badań  odbiorczych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem 

pozytywnym,
d) zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  w  szczególności  regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła 
bezpośrednio  zasilające  instalację  zapewniało  uzyskanie  założonych  parametrów 
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

e) zakończono  roboty  budowlano  -  konstrukcyjne,  wykończeniowe  i  inne,  mające 
wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i 
spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań związanych z oszczędnością energii.

8. Badania odbiorcze

8.1.   Zakres badań odbiorczych

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji centralnego 
ogrzewania.  Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony
w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym,  że powinny one objąć co najmniej 
badania  odbiorcze  szczelności,  odpowietrzenia,  zabezpieczenia  przed  przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną. 
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8.2   Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej

8.2.1. Warunki wykonania badania szczelności

8.2.2. Badanie szczelności  należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i  kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

8.2.3. Jeżeli  postęp  robót  budowlanych  wymaga  zakrycia  bruzd  i  kanałów,  w  których 
zmontowano  część  przewodów  instalacji,  przed  całkowitym  zakończeniem  montażu  całej 
instalacji,  wówczas  badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  na  zakrywanej  jej  części,
w ramach odbiorów częściowych.

8.2.4. Badanie  szczelności  powinno  być  przeprowadzone  wodą.  Podczas  odbiorów 
częściowych  instalacji,  w przypadkach uzasadnionych  możliwością  zamarznięcia  instalacji 
lub  spowodowania  nadmiernej  jej  korozji,  dopuszcza  się  wykonanie  badania  szczelności 
sprężonym powietrzem.

8.2.5. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego.

8.2.6.   Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.3.   Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną

8.3.1.  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  wodą,  instalacja  (lub  jej  część) 
podlegająca  badaniu,  powinna  być  skutecznie  wypłukana  wodą.  Czynność  tę  należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie 
może  być  przemarznięty.  Podczas  płukania  wszystkie  zawory  przelotowe  powinny  być 
całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.

8.3.2.    Przed  napełnieniem wodą instalacji  wyposażanej  w odpowietrzniki  automatyczne
i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana  poprzez  ręczne  otwieranie  zaworów  stopowych.  Zaleca  się  połączenie,
z  elementem  otwierającym  zawór  stopowy,  węża  elastycznego,  umożliwiającego 
odprowadzenie  wody  płuczącej  do  przenośnego  zbiornika  lub  kanalizacji.  Dopiero  po 
skutecznym  wypłukaniu  instalacji,  w  zawór  stopowy  należy  wkręcić  automatyczny 
odpowietrznik.

8.3.3.   Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu  statycznym  słupa  wody,  dokonać  starannego  przeglądu  instalacji  (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie wy stępuj ą przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

8.4. Przebieg badania szczelności wodą zimną
8.4.1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
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8.4.2.  Podczas  badania  powinien  być  używany cechowany manometr  tarczowy (średnica 
tarczy  minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50% większym  od  ciśnienia  próbnego  i  działce 
elementarnej:

a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.

8.4.3.  Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby  od  stwierdzenia  jej  gotowości  do  takiego  badania  i  nie  wystąpienia  w  tym  czasie 
przecieków wody lub roszenia.

8.4.4.  Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji.

8.4.5.   Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 8, a badanie 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicy 9.

8.4.6.   Po przeprowadzeniu badania szczelności  wodą zimną,  powinien być  sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie,  czy  badania  przeprowadzono  i  zakończono  z  wynikiem  pozytywnym,  czy
z  wynikiem  negatywnym.  W  protokóle  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  tę  część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

8.5.  Badania   odbiorcze   poprawności   działania   i    szczelności    na   gorąco   
          instalacji ciepła technologicznego

8.5.1.  Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się 
za  pozytywny,  jeśli  cała  instalacja  nic  wykazuje  przecieków  ani  roszenia,
a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.

8.5.2.   Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był  negatywny,  w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

9.  Powołane oraz związane przepisy i normy
[1]     Ustawa Prawo budowlane z  dnia  7 lipca  1994 r  (Dz.U.  Nr 106/00 póz.  1126,  Nr 

109/00 póz. 1157,      Nr 120/00      póz. 1268,      Nr 5/01      póz. 42,      Nr 100/01 
poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 
póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

[2]    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 
warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 
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[3] Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia 
1999 r.  w  sprawie  warunków technicznych użytkowania budynków  mieszkalnych 
(Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych 
(Dz.U. Nr 8/02 póz. 71)

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu 
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)    

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 
póz. 714) 

[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 
póz. 1133)

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne    
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego  przyłączonych  do 
sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji 
ogrzewań  wodnych  i  wodnych  zamkniętych  systemów 
ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań wodnych. 
Wymagania

PN-90/H-83131/01                 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 215-1:2002                 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania
i badania.

PN-EN 442-1:1999                 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody Badań.
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