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 1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 02_ I O1 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu w ramach 
zadania: 
ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNEK 

USŁUGOWO-MAGAZYNOWY W BYSTRZYCY DOLNEJ NR 55 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych w ST I O1 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie kotłowni gazowej do 50kW wraz z wewnętrzną instalacją gazu. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienianych robót: 

• MontaŜ rurociągów, 

• MontaŜ armatury,  

• Budowa instalacji gazu 

• MontaŜ urządzeń grzewczych – kocioł z osprzętem i zasobnikiem cwu 

• MontaŜ urządzeń wymaganych do prawidłowej pracy kotłowni, 

• Badania i odbiory instalacji w kotłowni 

• Badania i odbiory instalacji gazowej 

• Wykonanie izolacji termicznej, 

• Regulacja działania instalacji, palnika, kotła,  

• MontaŜ komina wewnętrznego, 

• Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej, 
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1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

• Aprobata techniczna -dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

rozporządzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  

• Atest higieniczny  -dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do 

stosowania w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest 

higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.  

• Bezpieczeństwo poŜarowe -stan eliminujący zagroŜenie dla Ŝycia .. lub zdrowia ludzi, 

uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia 

przeciwpoŜarowego, oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed poŜarem.  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument potwierdzający, Ŝe dany wyrób 

uŜywany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta spełnia wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub właściwych 

przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [l] z dalszymi zmianami) 

wymagania są, szersze i certyfikat wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub 

usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych 

przepisów i dokumentów techni0cznych.  

• Certyfikat zgodności -dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopie zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrót i stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10 z późniejszymi zmianami ) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN).  

• Ciąg kominowy -podciśnienie (ciśnienie o wartości ujemnej w stosunku do ciśnienia 

atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywołane róŜnicą między 

gęstością danego gazu (spalin) a gęstością otaczającego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne 

do wysokości połoŜenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.  

• Ciecz palna -ciecz o temperaturze zapłonu do 100 °C. 
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• Ciepło skraplania -ciepło odprowadzone od 1 kg substancji przy przejściu z fazy 

gazowej (pary nasyconej suchej) w fazę ciekłą pod stałym ciśnieniem (i w stałej temperaturze). Ciepło 

skraplania wyraŜane jest w J/kg.  

• Ciepło spalania paliwa -ilość ciepła wyraŜona w kJ/m3 lub kJ/kg wydzielona przy 

zupełnym i całkowitym spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa ciekłego, jeśli po zakończeniu 

spalania woda w produktach spalania występuje w postaci cieczy; wartość liczbową ciepła spalania 

odnosi się do t = 25 °C i p = 0,1 MPa.  

• Ciepło właściwe -ilość ciepła pobierana (lub oddawana) przez 1kg (1 m3gazu) danej 

substancji przy zmianie temperatury o 1 K.  

• Ciśnienie dopuszczone robocze -najwyŜsze nadciśnienie czynnika na wypływie z 

kotła w określonej temperaturze roboczej, na którą kocioł został dopuszczony do ruchu przez właściwy 

organ dozoru  

• Ciśnienie nominalne -umownie przyjęta (do znakowania armatur elementów 

przewodów i urządzeń) wartość ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu ciśnieniowego w 

temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości dopuszczonego ciśnienia 

roboczego.  

• Ciśnienie próbne -ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu podda się armaturę, 

elementy przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.  

• Ciśnienie robocze czynnika grzejnego -najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego 

czynnika grzejnego w instalacji podczas jego go przepływu.  

• Ciśnienie robocze gazu - jest to ciśnienie, które moŜe występować w instalacji lub 

sieci gazowej i musi spełniać warunek pmax  pr  pmax.  

Dla sieci gazowych niskiego ciśnienia wartości p min i p max w zaleŜności od rodzaju gazu określa 

norma PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowej ciśnienia p min i p max są zaleŜne od wymagań 

podłączonych urządzeń gazowych, podanych w ich dokumentacji  techniczno-ruchowej .  

• Czujnik obecności gazu -jest to urządzenie sygnalizujące pojawienie się gazu w 

miejscu zainstalowania czujnika, które moŜe współpracować z zaworem elektromagnetycznym 

odcinającym awaryjnie dopływ gazu. 

• Deklaracja zgodności -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie dokumentu 

albo trwałego znaku na wyrobie zapewniające, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi 

wymaganiami; zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,z póź.zmian.) za 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano deklarację 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną.  
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• Demineralizacja wody -usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.  

• Dokumentacja eksploatacyjna -dokument zawierający niezbędne a dane techniczne i 

informacje o koniecznych do wykonania podczas uŜytkowania urządzenia przeglądach, kontrolach 

stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie 

prowadzenia prac związanych z konserwacją urządzenia  

• Dokumentacja powykonawcza -projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami -wymaganymi przepisami szczególnymi,  

z naniesionymi zmianami w toku realizacji robót.  

• Dokumentacja uŜytkowania -dokumentacja odbioru; wraz z ksiąŜką obiektu 

budowlanego, dokumentacją eksploatacyjną, protokołami z okresowych kontroli stanu technicznego, 

opiniami technicznymi  i ekspertyzami oraz dokumentacją powykonawczą napraw wraz z protokołami 

odbioru tych napraw.  

• Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń -ilość substancji zanieczyszczających 

emitowana do powietrza atmosferycznego, której wartość liczbowa jest określona zgodnie z 

obowiązującymi, przepisami.  

• Drgania akustyczne -drgania mechaniczne, polegające na ruchu cząstek środowiska 

spręŜystego względem połoŜenia równowagi w przedziale częstotliwości od 15 H z  18 x 103 Hz.  

• Efektywna wysokość komina - róŜnica wysokości od okapu przerywacza ciągu w 

kotle z palnikiem atmosferycznym lub od punktu przecięcia osi symetrii ostatniego elementu okapu z 

osią symetrii komina w kotłach z palnikiem nadmuchowym, do ujścia spalin z komina.  

• Emisja - wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji 

zanieczyszczających.  

• Gaz palny - gaz, który wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z 

wydzieleniem ciepła. Charakterystyczną cechą gazu po- palnego jest płomień przy spalaniu 

płomieniowym lub rozŜarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.  

• Gaz ziemny -paliwo gazowe pochodzące ze złóŜ naturalnych, którego ma 

podstawowym składnikiem palnym jest metan. Stanowi on mieszaninę lekkich węglowodorów szeregu 

parafinowego. W skład surowego gazu ziemnego wchodzą w zmiennych ilościach oprócz 

węglowodorów - azot, wodór, hel, tlen, dwutlenek węgla, siarkowodór, dwusiarczek węgla. Według PN-

87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, których głównym składnikiem jest metan (gazy 

wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostały zaliczone do II grupy gazów. Wymagania dla gazów 

ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.  

• Gazomierz - przyrząd pomiarowy słuŜący do pomiaru objętości przepływającego gazu.  
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• Granica wybuchowości -dolna- najniŜsze stęŜenie substancji palnej w mieszaninie z 

powietrzem lub innymi utleniaczami (wyraŜone w g/m3 lub w % objętości), poniŜej którego, pod 

wpływem bodźca cieplnego, nie nastąpi zapalenie lub wybuch tej substancji.  

• Granica wybuchowości -górna -najwyŜsze stęŜenie substancji palnej w mieszaninie z 

powietrzem lub innymi utleniaczami (wyraŜone w g/m3 lub w % objętości), powyŜej którego, pod 

wpływem bodźca cieplnego, nie nastąpi zapalenie lub wybuch tej substancji.  

• Instalacja gazowa -przewody gazowe wraz z wyposaŜeniem, usytuowane. pomiędzy 

armaturą odcinającą przepływ gazu z sieci gazowej (kurek główny) a urządzeniem zuŜywającym paliwo 

gazowe.  

• Instalacja odprowadzania spalin -zespół przewodów i urządzeń słuŜący do 

odprowadzania spalin od króćca spalinowego kotła do wylotu spalin z kanału spalinowego do atmosfery 

.  

• Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego -instalacja, której przestrzeń 

wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie z PN .  

• Instalacja wentylacyjna grawitacyjna -instalacja składająca się z kanałów 

wentylacyjnych wraz z ich wyposaŜeniem słuŜąca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z 

pomieszczenia, w której ruch powietrza jest wywoływany róŜnicą gęstości mas powietrza wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczenia.  

• Kanały kominowe -kanały wykonane w ścianach budynku lu przybudowane do tych 

ścian, wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące d odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad dach.  

• Kanały spalinowe -kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych 

ścian, wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzania spalin ponad dach.  

• Kocioł grzewczy -urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania wody 

ciepłem wywiązującym się w procesie spalania paliwa.  

• Kocioł wodny niskotemperaturowy -kocioł, w którym dopuszczalna temperatura 

czynnika grzejnego nie przekracza 100 °C (373 K).  

• Komin -część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej pionowych 

kanałów kominowych, słuŜący do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotła 

grzewczego; komin moŜe stanowić wydzieloną konstrukcję murowaną, betonową metalową lub inną. 

• Komin jednowarstwowy -komin o jednorodnej ścianie kanału.  

• Komin pracujący w nadciśnieniu -komin, w którym ciśnienie na całej długości kanału 

jest wyŜsze od ciśnienia atmosferycznego.  
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• Komin pracujący w podciśnieniu -komin, w którym ciśnienie na całej długości kanału 

jest niŜsze od ciśnienia atmosferycznego.  

• Kondensat ze spalin -roztwór wodny powstający z wykropIenia się pary wodnej oraz 

niektórych produktów spalania zawartych w spalinach, tworzy się wówczas gdy przy stałym ciśnieniu 

temperatura pary obniŜy się poniŜej punktu rosy.  

• Kotłownia - pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł (kotły) z zespołami urządzeń 

zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych, sterujących, rejestrujących, sygnalizacyjnych i 

alarmujących.  

• Kotłownia wbudowana -kotłownia znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w 

odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego części.  

• Kotłownia wodna -kotłownia wyposaŜona w kotły, w których czynnikiem grzejnym jest 

woda.  

• Kurek główny -urządzenie odcinające dopływ gazu do całej instalacji gazowej. Kurek 

główny rozdziela sieć gazową od instalacji gazowej.  

• Maksymalne obciąŜenie cieplne palnika -największe trwałe obciąŜenie palnika 

przewidziane przez producenta.  

• Minimalne obciąŜenie cieplne palnika -najmniejsze obciąŜenie, przy którym palnik 

pracuje bezpiecznie w sposób ciągły,  

• Moc kotła -ilość energii cieplnej oddawana uŜytecznie czynnikowi grzejnemu w 

jednostce czasu, 

• Moc kotła minimalna -najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy której moŜe być 

jeszcze utrzymywany ciągły proces spalania, 

• Moc znamionowa (nominalna) kotła - moc kotła określona przez wytwórcę, 

uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na które kocioł został skonstruowany, 

• Moc kotła maksymalna -największa moc kotła, przy której moŜe pracować  

w sposób krótkotrwały bez szkody dla jego, stanu technicznego. 

• Naczynie wzbiorcze przeponowe -zbiornik z elastyczną przeponą, oddzielającą 

przestrzeń wodną o przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody znajdującej się w zładzie, 

wywołane jej temperatury; najczęściej są to zbiorniki ciśnieniowe,  

• Odporność ogniowa - zdolność elementu budynku do spełniania: określonych 

wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg 

poŜaru; miarą odporności ogniowej jest, wyraŜony w minutach, czas od początku badania do chwili 

osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:  
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-  - izolacyjności ogniowej, 

- nośności ogniowej 

- -szczelności, ogniowej .  

Przy czym:  

 - stan graniczny nośności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję 

nośną,  

 - stan graniczny izolacyjności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje 

oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nie nagrzewanej,  

 - stan graniczny szczelności ogniowej - stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje 

oddzielające na skutek pojawienia się na powierzchni nie nagrzewanej płomieni lub wystąpienia w 

elemencie próbnym szczelin o rozwartości i długości przekraczającej wielkości graniczne.  

• Opinia higieniczna - patrz atest higieniczny.  

• Paliwo gazowe -wieloskładnikowa mieszanina gazów palnych i niepalnych uŜywana 

do wytwarzania ciepła w przemyśle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.  

• Palnik -urządzenie do wytwarzania mieszaniny palnej składającej się z paliwa i 

utleniacza (powietrze lub tlen). Przez palnik doprowadza się substancję palną do miejsca spalania w 

sposób zapewniający dobre jej wymieszanie z powietrzem lub tlenem i umoŜliwia spalanie 

odpowiadające wymaganym warunkom.  

• Palnik automatyczny -palnik wyposaŜony w samoczynnie działające urządzenia 

słuŜące do rozruchu, zdalnego zapalania, kontroli płomienia, kontroli ciśnienia paliwa i powietrza, 

sterowania i sygnalizacji oraz zawór odcinający.  

• Palnik nadmuchowy (ciśnieniowy) -palnik dwuprzewodowy podający w sposób 

wymuszony paliwo i powietrze niezbędne do spalania paliwa.  

• Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) -pompa wymuszająca krąŜenie wody w instalacji 

centralnego ogrzewania lub centralnej ciepłej wody uŜytkowej.  

• Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotła) -pompa wymuszająca krąŜenie wody wyłącznie 

w obiegu kotła. Urządzenie to (jeŜeli jest zainstalowane) włączane jest do pracy przy rozruchu kotła 

oraz w czasie gdy odbiorniki ciepła są wyłączone całkowicie lub częściowo.  

• Przewody spalinowe -przewody wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzania 

spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych. 

• Przestrzeń spalinowa kotła - przestrzeń w kotle obejmująca komorę spalania i kanały 

spalinowe wymiennika ciepła od komory spalania do króćca odprowadzania spalin z kotła. 
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• Przyłącze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturą łączący sieć gazową z 

instalacją gazową. Odcinek ten zakończony jest kurkiem głównym. Przyłącze gazowe jest elementem 

sieci gazowej .  

• Strata kominowa -procentowy udział energii cieplnej paliwa zawar- tej w spalinach 

unoszonych do komina.  

• Strefa poŜarowa -przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie 

poŜar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni.  

• Tabliczka znamionowa kotła -trwale przymocowany do kotła element, na którym 

zamieszcza się podstawowe informacje dotyczące kotła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

• Temperatura dopuszczona - najwyŜsza temperatura wody na wypływie z kotła, na 

którą kocioł został dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ dozoru technicznego.  

• Twardość wody - właściwość wody wywołana obecnością rozpuszczonych w niej 

naturalnych soli (głównie wapnia i magnezu). Powoduje ona podczas odparowywania i ogrzewania 

wody wytrącanie się oraz odkładanie na ściankach naczynia kamienia kotłowego;  

• Urządzenie gazowe -urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie 

mieszaniny paliwa gazowego z powietrzem. W zaleŜności od sposobu doprowadzenia powietrza do 

spalania i odprowadzenia spalin, urządzenia dzieli się na typy:  

-urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia i odprowadzające spaliny do pomieszczenia, w 

których są zainstalowane -A,  

 -urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia, w których są zainstalowane i odprowadzające 

spaliny do przewodu kominowe na zasadzie ciągu naturalnego (urządzenie musi być wyposaŜone w 

przerywacz ciągu) -B  

 -urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia, w których są zainstalowane i odprowadzające 

spaliny do przewodu kominowe go ciągiem wymuszonym; (wentylator nie stanowi części urządzenia -

B2,  

-urządzenia mające wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator spalin będący częścią tego 

urządzenia i doprowadzający powietrze do komory spalania na zasadzie ciągu wymuszonego ( 

urządzenie nie moŜe być wyposaŜone w przerywacz ciągu) -B3,  

-urządzenia z komorą spalania odciętą od atmosfery pomieszczenia, w których są zainstalowane, 

pobierające powietrze z zewnątrz na zasadzie ciągu naturalnego i odprowadzające spaliny do przewodu 

kominowego -C.  
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• Urządzenie sterujące pracą kotła (sterownik) -uradzenie działające zgodnie z 

sygnałami podawanymi przez regulatory, wyłączniki parametryczne, ograniczniki parametryczne oraz 

uruchamiające i zatrzymujące kocioł według zadanego programu 

• Urządzenie grzewcze z zamkniętą komorą spalania - urządzenie gazowe, którego 

komora spalania jest hermetyczna i nie posiada połączenia z przestrzenią pomieszczenia, w którym to 

urządzenie się znajduje.  

• Wartość opalowa paliwa - ilość ciepła wyraŜona w kJ/m3 lub kJ/kg wydzielona przy 

zupełnym i całkowitym spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa ciekłego, jeŜeli po zakończeniu 

spalania w produktach spalania woda występuje w postaci pary, a wartość liczbową ilości ciepła odnosi 

się do t = 25 °C  

i p = 0,1 MPa; wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o ilość ciepła potrzebną do 

odparowania tej ilości wody, jaka zawarta jest w produktach spalania w postaci pary.  

• Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w 

jego części określonego mikroklimatu oraz zespół urządzeń słuŜących do realizacji tego procesu.  

• Woda kotłowa -woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana do układu kotłowego.  

• Woda obiegowa -woda krąŜąca w układzie danego urządzenia.  

• Woda uzdatniona -woda, której właściwości zostały w wyniku procesów 

technologicznych dostosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec tworzeniu się kamienia 

kotłowego oraz zjawiskom korozji.  

• Woda uzupełniająca -woda przygotowana do zasilania kotła i instalacji spełniająca 

wymagania: -dla wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-O4607 -dla wody kotłowej zgodnie z 

wymaganiami producenta kotła.  

• Wyłącznik awaryjny -wyłącznik umoŜliwiający wyłączenie z ruchu urządzenia 

ciśnieniowego w warunkach zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu tego urządzenia. Ponowne włączenie 

wymaga ingerencji obsługi. 

• Zmiękczanie wody -podstawowy proces uzdatniania wody, polegający na usuwaniu 

soli wapnia i magnezu, tj. głównych składników, powodujących twardość wody, przez przeprowadzanie 

ich w trudno rozpuszczalne, wytrącające się związki.  

• Znak bezpieczeństwa -zastrzeŜony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, potwierdzający, Ŝe dany wyrób, uŜywany zgodnie z zasadami określonymi przez 

producenta, nie stanowi zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia, mienia i środowiska.  

• Znak dopuszczenia urządzenia technicznego do obrotu -trwały znak, który 

umieszcza producent urządzenia technicznego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji o 
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dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dla urządzeń 

technicznych znajdujących się w obrocie, jeŜeli są oznaczone " trwałym znakiem, nie wydaje się 

oddzielnej decyzji zezwalającej, na eksploatację.  

• Znak zgodności -zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. Np. takim znakiem jest 

znak zgodności Wspólnoty Europejskiej, składający się z symbolu CE, za którym umieszcza się dwie 

ostatnie cyfry określające rok nadania znaku oraz symbol identyfikacyjny jednostki,  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – „Wymagania 

ogólne”. 

Do wykonania kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyta do w/w inwestycji wykonania węzła 

muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Zestawienie urządzeń i elementów przewidziany w Dokumentacji Projektowej do wbudowania 

zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji.  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 W kotłowni naleŜy stosować rurociągi: 

- W obiegach wody grzejnej naleŜy stosować rury stalowe czarne bez szwu lub rury stalowe ze 

szwem przewodowe, łączonych przez spawanie. 

- W obiegach wody instalacji grzewczej naleŜy stosować rury stalowe bez szwu lub stalowe 

przewodowe ze szwem wg w/w.  

- Zabezpieczenia antykorozyjne. Rury stalowe przed zamontowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie 

przez dwukrotne malowanie emalią odporną na temperaturę 100OC. Spawy i miejsca uszkodzeń 

pomalować ponownie po próbie ciśnieniowej. 

- W instalacji wody zimnej naleŜy stosować rury stalowe ocynkowane, rury ze stali odpornych na 

korozję, 

2.2.2 W kotłowni nie dopuszcza się stosowania rurociągów z tworzyw sztucznych . 
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2.2.3 Armatura 

Jako armaturę zaporową montowaną w kotłowni zaleca się stosować kurki kulowe  

Armatura zaporowa musi być wbudowana w instalację w taki sposób, aby był zapewniony swobodny 

dostęp do pokręteł lub dźwigni. 

W przypadku montaŜu pompy na pionowym odcinku przewodu, w którym będzie mogło gromadzić się 

powietrze (podczas przerw w pracy pompy) 

Zarówno armatura odcinająca i zaporowa powinna być po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności 

zaizolowana termicznie. Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby moŜliwe było swobodne 

operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. Są to: 

2.2.4 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

2.2.5 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej 

2.2.6 wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi. 

2.2.7 wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 

dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z ta 

dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami  

i normami. 

Materiały przed wbudowaniem kaŜdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

Wymienione wyŜej (równieŜ w Projekcie) urządzenia spełniają wymagania załoŜone przez Projektanta, 

jednak nie musi być w realizacji przyjęta ta technologia i wyroby tego właśnie Producenta. Wykonawca 

moŜe zastosować innego rodzaju urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów i posiadania 
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parametrów nie gorszych niŜ proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiałów 

wymienionych w zestawieniu 

 3. WYKONANIE ROBÓT  

 3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montaŜu kotłowni. 

 3.2 ZASADY MONTAśU RUROCIĄGÓW I PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ 

3.3.1 Podstawowe urządzenia kotłowni gazowej powinny być rozmieszczone  

w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego 

kotłowni dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąŜe się to z 

optymalizacją, zawartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać 

akceptację projektanta kotłowni. 

3.3.2 Urządzenia kotłowni powinny być ustawione w pomieszczeniu w połoŜeniu wymaganym przez 

DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

3.3.3 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak kocioł, zawory regulacyjne, filtry, 

naczynia przeponowe, stacja uzdatniania wody grzewczej itp. powinny być montowane w kotłowni z 

uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

3.3.4 Rurociągi w pomieszczeniu kotłowni naleŜy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na 

wspornikach umieszczonych w ścianie lub w stropie. W przypadku gdy konstrukcja ściany lub stropu nie 

pozwala na takie obciąŜenie, rurociągi naleŜy mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze 

stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny 

zapewniać stałość połoŜenia rurociągów  

3.3.5 Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na 

konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze węzła naleŜy mocować 

takŜe urządzenia węzła, jak: kotły, odmulniki, przewód odprowadzenia spalin z kotła, i inne, których 

masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montaŜem i demontaŜem jak równieŜ mogą 

powodować nadmierne obciąŜenie rurociągów na których są zamontowane. Dla zapewnienia 

prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacją, odpowiednie konstrukcje wsporcze naleŜy 

stosować w pobliŜu połączeń elastycznych elementów czy rurociągów w kotłowni (kompensatory 

wydłuŜeń termicznych, elastyczne amortyzatory drgań itp.) 

3.3.6 Rurociąg powrotny czynnika grzewczego powinien znajdować się nie niŜej niŜ 30 cm nad podłogą. 

3.3.7 Rurociągi w pomieszczeniu kotłowni prowadzić ze spadkiem w kierunku najniŜszego punktu gdzie 

znajduje się armatura spustowa. 
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3.3.8 Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób 

rozłączny umoŜliwiający łatwy demontaŜ i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności 

demontaŜu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami 

przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po 

przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. 

Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodnie z 

przedmiotową normą PN-B-69012. 

3.3.9 Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone na gwint.  

3.3.10. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w połoŜeniu zgodnym z 

instrukcją producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w 

pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem.) 

3.3.11 MontaŜ wkładu kominowego naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  

3.3.12 MontaŜ kotłów wg instrukcji producenta na wspornikach lub konstrukcji   

3.3.13 Naczynie wzbiorcze przeponowe wymaga zainstalowania: 

rury wzbiorczej łączącej wodną część naczynia z instalacją, zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na 

kotle), manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze wzbiorczej do naczynia. 

Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej równe 

ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyŜszego elementu tej instalacji do miejsca 

włączenia rury wzbiorczej do naczynia. 

Instalacje, które nie powinny pracować pod wysokim i często zmieniającym się ciśnieniem, naleŜy 

wyposaŜyć  w urządzenie stabilizujące ciśnienie. 

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego, jeŜeli iloczyn ich 

pojemności (m3) i dopuszczonego ciśnienia (MPa) jest większy lub równy 0,03 Mpa x m3. 

Naczynie wzbiorcze naleŜy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby szczelności i 

dokładnym wypłukaniu instalacji.  

Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji naleŜy sprawdzić wielkość 

ciśnienia  wstępnego w przestrzeni gazowej. W przypadku niezgodności z projektem naleŜy 

doprowadzić ciśnienie (zmniejszyć lub dopompować) do wymaganej wartości. Napełniając instalację z 

naczyniem wzbiorczym wodą, naleŜy zwrócić uwagę na to, aby otwarte były wszystkie zawory 

odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a zaworem bezpieczeństwa. 

3.3.14 MontaŜ rozdzielaczy czynnika na obiegi grzewcze i mieszacze. 

W kotłowniach pracujących na potrzeby kilku odbiorników ciepła zasilanych przez odrębne gałęzie 

instalacji naleŜy stosować rozdzielacze. Rozdzielacze powinny być wykonane z rur o średnicy: większej 

o co najmniej 1 średnicę od największej średnicy: 
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- rurociągu włączonego do rozdzielacza, 

- której przekrój poprzeczny jest większy lub co najmniej równy sumie przekrojów poprzecznych 

rur wyprowadzonych z rozdzielacza. 

Rozdzielacze powinny być wyposaŜone w armaturę odcinającą oraz zespół manometrów i 

termometrów. Zawory odcinające montuje się na kaŜdym wyjściu z rozdzielacza oraz na wejściu 

przewodów obiegu kotłowego. Termometry i manometry instaluje się na przewodzie zasilającym i 

powrotnym. 

Dla umoŜliwienia spustu wody z poszczególnych gałęzi instalacji na rozdzielaczu powrotnym naleŜy 

zamontować zawory spustowe. 

Rozdzielacz naleŜy zaizolować termicznie wg  aktualnych ogólnych wymagań zawartych  

w przepisach. 

Zalecany przez Projektanta rozdzielacz spełnia wszystkie wymagania i funkcje i naleŜy go wyposaŜyć w 

otulinę izolacyjną dostarczaną przez tego samego dostawcę co rozdzielacz. 

3.3.15 MontaŜ urządzeń do uzdatniania wody zasilającej kotły. 

Jakość wody do napełniania obiegów kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

musi spełniać wymagania stawiane przez producenta kotła. Jakość wody kotłowej, która jest 

jednocześnie wodą instalacyjną musi spełniać wymagania PN – 93/C-04607. NaleŜy bezwzględnie 

przestrzegać wymagań jakości wody kotłowej i uzupełniającej, podanych przez producenta kotłów w 

dokumentacji techniczno – ruchowej urządzenia. Technologia uzdatniania musi te wymagania spełniać. 

3.3.16 MontaŜ pomp 

pompy mogą być montowane w pomieszczeniu kotłów lub w innych pomieszczeniach technicznych 

związanych z kotłownią , albo w wydzielonym pomieszczeniu, zwanym pompownią. 

Podczas montaŜu pomp naleŜy przestrzegać następujących zaleceń:  

- pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogą być montowane bezpośrednio na przewodzie,  

- pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na 

przewodzie, ale przewód (przed i za pompą) naleŜy trwale umocować wzdłuŜ całego obwodu 

rury do podpory osadzonej w ścianie, stropie, albo w posadzce. 

Przy połączeniach gwintowanych naleŜy zastosować śrubunki umoŜliwiające wymianę pompy. 

MontaŜ pompy naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami producenta dotyczącymi jej instalowania. Przy 

montaŜu pompy naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- pompy bezdławicowe montuje się w taki sposób, aby oś wirnika była w połoŜeniu poziomym 

- pompy obiegowe nie powinny być lokalizowane w najniŜszych punktach instalacji; przed kaŜdą 

pompą naleŜy zainstalować filtr lub odmulacz 

- silnik pompy nie moŜe znajdować się poniŜej pomp 
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- Przed uruchomieniem pomp instalację naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. W celu 

zabezpieczenia pompy przed kawitacja jej uruchomienie musi odbywać się przy całkowicie 

otwartym zaworze na króćcu ssącym. Dla zmniejszenia prądu rozruchowego zaleca się 

dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze tłocznym. 

- Pompy przetłaczające wodę lub kondensat o temperaturze powyŜej 55 C powinny,  

w celu uniknięcia kawitacji, mieć zapewnione ciśnienie napływu zgodnie  

z dokumentacją techniczno – ruchową pompy. 

3.4 MONTAś ARMATURY. 

3.4.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura ) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

3.4.2 Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

3.4.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

3.4.4Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

3.4.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 

projektem technicznym. 

3.4.6 Filtry i odmulacze naleŜy montować przed kotłami, wymiennikami ciepła, pompami, zaworami 

regulacyjnymi oraz innymi elementami w instalacji, których poprawne funkcjonowanie wymaga 

przepływu wody bez  zanieczyszczeń stałych. 

3.4.7 Typy instalowanych filtrów i odmulaczy powinny być zgodne z projektem i dostosowane do 

parametrów pracy kotłowni tj. max. Temperatury i ciśnienia wody wm instalacji oraz do rodzaju i 

wielkości obsługiwanej przez kotłownię instalacji. 

3.4.8 Filtry i odmulacze naleŜy montować w przewodach głównych. 

3.4.9 W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów i odmulaczy powinna znajdować się armatura odcinająca. 

3.4.10 Filtry i odmulacze naleŜy montować powinny być montowane w miejscach łatwo dostępnych. 

3.4.11 Odpływ z filtra lub odmulacza  powinien być połączony z przewodem spustowym 

odprowadzającym wodę do kanalizacji. 

3.4.12 Filtry i odmulacze naleŜy zaizolować termicznie w sposób umoŜliwiający bieŜącą  ich kontrolę i 

czyszczenie urządzeń. 

3.5 IZOLACJA CIEPLNA. 

3.5.1 Przewody w kotłowni powinny być izolowane cieplnie.  
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3.5.2 Armatura równieŜ powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to wynika z projektu 

technicznego. 

3.5.3 Wykonanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

3.5.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem wykonawczym kotłowni. 

3.5.5 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. 

3.5.6 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 nie całkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. 

3.5.7 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  

i zawilgoceniem. 

3.5.8 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. 

3.6. OZNACZENIE 

3.6.1 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 

i wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w 

projekcie technicznym. 

3.6.2 Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze, urządzeniach. 

3.6.3 Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z uŜytkowaniem i obsługą 

tych elementów instalacji. 

3.7WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 

Wewnętrzna instalacja gazu zgodnie z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02  r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r 

poz.690. Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych 

przez spawanie, montowanych na ścianach na uchwytach.  

Podejście do kotła naleŜy wyposaŜyć w filtr do gazu   oraz  kurek kulowy odcinający do gazu dn 25, 
urządzenie podłączyć do instalacji na sztywno w sposób rozłączny. Połączenia gwintowane tylko przy 
kurkach odcinających. 
Przejście przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych uszczelnionych masą nie powodującą 

korozji. Złączki gwintowane stosować wyłącznie do podłączenia urządzeń gazowych z instalacją. Do 

uszczelnienia połączeń gwintowych zastosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Przewody 
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prowadzić z minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przepływu gazu. Instalacja powinna być 

zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących 

Rozliczenie zuŜycia gazu na cele grzewcze za pomocą gazomierza typu wskazanego przez Zakład 

Gazowniczy (gazomierz po stronie Zakładu Gazowniczego) Gazomierz zamontowany  w skrzynce 

gazowej na zewnątrz budynku (montaŜ i zakup skrzynki  gazowej po stronie Wykonawcy) . 

 Po zakończeniu montaŜu instalacji wykonać próbę szczelności gazem obojętnym na ciśnienie 

0,05MPa po uprzednim odcięciu instalacji gazowej trzypalnikowej (tzw ścieŜki gazowej). Czas trwania 

próby gazowej 30min mierzona powinna być urządzeniem z aktualnym świadectwem legalizacji. Z próby 

naleŜy sporządzić protokół. Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodności z projektem a 

przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestów, aprobat i deklaracji 

zgodności. Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

PRZYŁĄCZE GAZU – ISTNIEJĄCE. 

4. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. 

4.1 Zakres badań  

Po wykonaniu montaŜu urządzeń w kotłowni naleŜy dokonać ich badania. Badanie obejmuje 

sprawdzanie: 

Usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją wykonawczą, 

indywidualnymi wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 

Świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 

WyposaŜenia kotłów, regulatorów w tabliczki znamionowe 

Stanu podparć i podwieszeń urządzeń , armatury i przewodów 

Szczelności podłączeń  

Strumieni przepływu wody, przez poszczególne gałęzie instalacji 

Prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających 

Nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowanie elementów automatyki, tj. zaworów 

regulacyjnych, siłowników, czujników temperatur, przetworników ciśnienia i róŜnicy ciśnień,  

Prawidłowość montaŜu i prac urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni. 

Pozytywnych wyników z  próby szczelności instalacji grzewczej i gazowej  

4.2 Sposób prowadzenia badań i odbiorów 

Sprawdzenie szczelności połączeń naleŜy wykonać poprzez napełnienie instalacji o w obrębie 

kotłowni zimna wodą o ciśnieniu wyŜszym o 50% od maksymalnego ciśnienia roboczego. Próbę 

naleŜy przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu 
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bezpieczeństwa. czas trwania próby – min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelności instalacji 

naleŜy sporządzić protokół. 

Do pomiaru strumienia przepływającej wody naleŜy wykorzystać zamontowane urządzenia tj. 

wodomierz, przyrządy do bez inwazyjnego pomiaru strumienia przepływu wody. 

Sprawdzenie działania zaworów w bezpieczeństwa naleŜy przeprowadzać poprzez zwiększenie 

ciśnienia wody w instalacji 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu 

Działanie elementów automatyki przeprowadzić naleŜy dla parametrów granicznych, tj. przy 

osiągnięciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzić czy 

zawory regulacyjne zaczynają się zamykać lub następuje wyłączenie pomp. Sprawdzenie 

działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinno odbywać się w trakcie 

sezonu grzewczego 

Odbiór instalacji i urządzeń słuŜących do celów c.o. w kotłowni obejmuje: 

a) fundamenty i wsporniki pod kotły, naczynia cisnieniowe, odmulacze, filtry, rozdzielacze i 

przewody 

b) przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

c) odległość urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów 

instalacji. 

Z wykonania badań i odbiorów wymienionych w punkcie 4.1 naleŜy sporządzić odpowiednie 

protokoły. Protokoły te naleŜy przedstawić podczas odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego. 

 4.3 Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze kotłowni: 

Komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej 

Dziennik budowy 

Protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umoŜliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano – montaŜowe odpowiadają warunkom 

technicznym  

Przedstawieniu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami 

wszystkich elementów (m.in. dopuszczenia z UDT dla urządzeń, które tego wymagają) 

Protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych 

Dokumentacja powykonawczy  

Instrukcję eksploatacji kotłowni 

Instrukcję BHP i p.poŜ 
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 5. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

 6. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być 

jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

6.1. RURY  

Rury w związkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. 

Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 

wielowarstwowo. 

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i 

odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 

ostroŜności podanych przez producenta danych rur. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 

zabezpieczenie przeciwpoŜarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).  

6.2. Elementy wyposaŜenia 

Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

6.3. Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed 

zniszczeniem. 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

6.4. Izolacja termiczna 
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  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 

w pomieszczeniach suchych i krytych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni  słonecznych na 

otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest kompletna kotłownia gazowa. 

 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena kompletnej kotłowni obejmuje: 

dostawę materiałów, 

wykonanie robót przygotowawczych, 

wykonanie robót demontaŜowych wszystkich elementów kotłowni  

wywóz materiałów nie metalowych w tym niebezpiecznych na wysypisko 

pokrycie opłat wysypiskowych 

wykonanie (sprawdzenie) kanalizacji sanitarnej 

wykonanie instalacji grzewczej w kotłowni  

wykonanie instalacji gazowej do kotłowni 

montaŜ urządzeń i armatury w tym kotłów, 

wykonanie izolacji termicznej przewodów i armatury, 

przeprowadzenie próby szczelności, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, 

demontaŜ wszystkich elementów kotłowni węglowej 
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składowanie złomu uzyskanego przy demontaŜu w miejscu wskazanym przez Inwestora  

doprowadzenie pomieszczenia do stanu estetycznego, 

konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

Regulacja działania instalacji, palnika, kotła, naczynia wzbiorczego 

MontaŜ komina wewnętrznego, 

MontaŜ wentylacji grawitacyjnej, 
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 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy. 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 

(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 30 lipca 2001 r. „W sprawie wprowadzania do 

powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych”, 

Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 20 listopada 2001 r. „W sprawie instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r. 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1 i 2. 

� Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 

� Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych, 

� Rozporządzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

Roboty montaŜowe będą realizowane zgodnie z 

 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z późniejszymi zmianam) 

 - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z 

dnia 24.05.1981 r.), 

- aktualnymi polskimi normami i normami branŜowymi, dotyczącymi przedmiotowych instalacji, 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział IV 

"WyposaŜenie techniczne budynków". 

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r. 
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- Wytycznych stosowania i projektowania "Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur 

miedzianych" COBRTI "INSTAL", wydanie z 1994 r., 

- "Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi", Wielkopolski 

Okręgowy Zakład Gazownictwa, wydanie z 1994 r. 

Normy 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego 

PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe do uŜytku domowego 

PN-76/M-54901 Łączniki 

PN-78/M-75114 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe 

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosięŜne 

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur 

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi i zawieszenia do rur 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badana 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badana 

PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody 

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania 
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 ST- 02 

 SPECYFIKACJE TECHNICZNE instalacje wewnętrzne -sanitarne 

 

ST- 02/I- 02 

INSTALACJA  GRZEWCZA 
 

 

 

453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

4533 - Hydraulika i roboty sanitarne 

4533100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1. WSTĘP 

 1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania: 
ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNEK 

USŁUGOWO-MAGAZYNOWY W BYSTRZYCY DOLNEJ NR 55 
 

 1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

 1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c. o. na poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

1.3.1. montaŜ rurociągów, 
1.3.2. montaŜ armatury, 
1.3.3. montaŜ urządzeń grzejnych 
1.3.4. badania instalacji, 
1.3.5. wykonanie izolacji termicznej, 
1.3.6. regulacja działania instalacji. 

  1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 2. MATERIAŁY 

1. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 

2. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Zestawienie podstawowych materiałów zawiera załącznik do niniejszej specyfikacji 
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 2.1 Przewody 
2.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych 
2.1.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 2.2. Grzejniki 
* Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem 
dolnym i bocznym. 

 2.3. Armatura 
* Na gałązce zasilającej grzejniki zainstalować naleŜy zawory grzejnikowe proste, zaś na gałązce 
powrotnej zawory odcinające 

 2.4. Izolacja termiczna 
2.4.1 Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

poliuretanowej. 
2.4.2 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

 3. SPRZĘT 

* Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

 4.1.  Rury 
* Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

 4.2. Grzejniki 
* Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 
typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 4.3.  Armatura 
* Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 4.4.  Izolacja termiczna 
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
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 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Roboty demontaŜowe 
- NaleŜy zdemontować wszelkie elementy mogące utrudnić montaŜ lub kolidujące z montowanymi 

grzejnikami i rurociągami 

 5.2 MontaŜ rurociągów 
- Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 
- Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

- Kolejność wykonywania robót: 
 
� wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� załoŜenie tulei ochronnych, 
� ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
� wykonanie połączeń. 
 

- Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 
* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-5-20 mm, przy czym na kaŜdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby 
moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

5.3. MontaŜ grzejników 
5.3.1 Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 
wynosić co najmniej 110 mm 

5.3.2 Kolejność wykonywania robót: 
 

1. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
2. wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
3. zawieszenie grzejnika, 
4. podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

 
5.3.3. Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.3.4. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 
5.4.1. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej, taśmy silikonowej lub innego materiału. 

5.4.2. Kolejność wykonywania robót: 
 

1. sprawdzenie działania zaworu, 
2. nagwintowanie końcówek, 
3. wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
4. skręcenie połączenia. 

 
5.4.3. Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 

5.5.  Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie 

(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

- Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
- JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy 

przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 
- Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyŜej 0°C. 
- KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 
bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

- Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 
instalacji. 

- Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. 

- Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyŜszych - w miarę moŜliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
- Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
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* Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niŜ o -5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe1'. 

- KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

7.1 . Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
1 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
2 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
3 bruzdy w ścianach; wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

7.2. Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

7.3. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

7.4. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

7.5. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
1. zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
2. protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
3. aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
4. protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

10.2 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

10.3 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

10.4 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

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

10.6 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania". 

10.7 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 

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

10.9 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
10.10 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)n. 
10.11 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
10.12 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wód/. 

 


