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I. WSTĘP 
1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych związanych z 
wymianą instalacji c.o. w budynku socjalno – biurowym PGK „SANIKO” Sp. z .o.o. przy ul. Komunalnej we Włocławku 

2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty sanitarne wewnętrzne: 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
modernizacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w obrębie przedmiotowych pomieszczeń. Prace należy 
wykonać w dowiązaniu do istniejących instalacji sanitarnych w budynku (w tym w części socjalnej parteru, gdzie 
instalacja centralnego ogrzewania została wymieniona). 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 demontaż  i montaż rurociągów 
 demontaż  i montaż  armatury oraz wyposażenia ( grzejniki, naczynie wzbiorcze systemu otwartego) 
 badania istniejącej (wymienionej) instalacji c.o.zasilanej z rozdzielaczy mieszkaniowych w części socjalnej 

parteru. 
 Identyfikacja zasilania grzejników z rozdzielaczy mieszkaniowych (przypisanie z którego rozdzielacza są 

zasilane poszczególne grzejniki). 
 Wykonanie nowej instalacji i montaż grzejników i armatury grzejnikowej, 
 Montaż naczynia przeponowego, 
 regulacja działania instalacji. 
 Roboty towarzyszące: naprawa tynków na ścianach po zdemontowanych grzejnikach, malowanie 

pomieszczeń, przebicia, przekucia i ich zaprawienie 
 

Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem 
budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 
muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP. 

4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej mają priorytet wobec Projektu bądź przyjętych za 
ogólne wymagań minimalnych. 
Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej 
pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 

 
5. Określenia podstawowe. 

 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 



4  

przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z określeniem ilości. 
 Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod fundamentem. 
 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy budynku 
biurowego. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, wymiary obiektu będącego 

przemiotem robót. 
 Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414 
 Przewody centralnego ogrzewania – przewody poziome, piony, przewody łączące 

rozdzielacze z grzejnikami. 
 Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji temperaturze 

odniesienia równej20 °C 
 Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelność 
 Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowane) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 

dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 
żadnym jej punkcie 

 Ciśnienie robocze czynnika grzejnego – ustalona przez projektanta najwyższa wartość nadciśnienia statycznego 
czynnika grzejnego w instalacji podczas jego przepływu 

 Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło; roztwor substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody 

 Armatura – zawory, 
 Wentylacja pomieszczenia – jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 

powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST. 

 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami. 

II. MATERIAŁY 
1. Wymagania dotyczące materiałów. 

Do wykonania instalacji, mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych, 
oznakowany i dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16 
kwietnia 2004 z późn. zmianami. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Nie wolno stosować materiałów budowlanych, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na części instalacji, na 
przykład: gips w połączeniu z częściami stalowymi i żeliwnymi lub środki szybkowiążące z zawartością chloru. 
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2. Materiały instalacja grzewcza 
2.1. Przewody 
Instalację wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych o technice połączeń Press (zaciskowych) przy użyciu 
ogólnie dostępnych zaciskarek o minimalnej sile zaciskania 30 kN. 
Rury ze stali węglowej na zewnątrz ocynkowane galwanicznie w kolorze srebrzysto-szarym.  
System przeznaczony jest dla wewnętrznych ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych i chłodu. 
Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. 
Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie 
temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, bezawaryjną 
eksploatację. 
2.2. Armatura 

 Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224 PN10 temperatura100C.  
 Zwrotne poziome mosiężne wg PN-81/M-75013 PN10 temperatura 100C.  
 Odpowietrzniki automatyczne np. TACO lub porównywalne standardem. 
 Zawory grzejnikowe  z nastawami wstępnymi typ RA-N 
 Głowice termostatyczne czujnikiem wbudowanym  
 Zawory  odcinająco – spustowe  
 Zawory regulacyjne, równoważące. 

 
System mocowania 
Rurociągi mocować za pomocą typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i 
przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszenia uzależnić od średnicy rurociągu zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
Grzejniki  należy  mocować  za  pomocą  typowych  wieszaków  ściennych  (objęte dostawą grzejnika) lub stojaków. 
2.3. Grzejniki 
Płytowe typu kompakt i Ventil kompakt, z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi przetłoczeniami, 
Podłączenia:4 x GW 1/2”, Ciśnienie próbne:1,3 MPa, Maks. ciśnienie robocze:1,0 MPa, Maks. temperatura 
robocza: 110 °C. Produkcja zgodna z normą PN EN  442, - podłączenie z boku i od dołu. 

 
Grzejniki wyposażone w zawór termoregulacyjny oraz na powrocie zawór odcinająco – spustowy. 
Każdy grzejnik musi być wyposażony w manualny odpowietrznik. 
Wielkości grzejników, typy oraz miejsca montażu pokazane zostały na rzutach poszczególnych kondygnacji i na 
rozwinięciu. 

2.4. Izolacja termiczna 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, 
powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej  tabeli: 
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Przewody zasilające i powrotne c.o. izolować termicznie - otuliną poliuretanową z płaszczem z foli 
polietylenowej. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Współczynnik przewodności cieplnej wg EN ISO 8497: 0,035 - 0,036  = 0,038 W/mK.( tśr - 40°C) 
0,032 W/mK(tśr-10oC), odporność na temperaturę: +135°C. Klasyfikacja p.poż.: materiał 
samogasnący. Alternatywna izolacja – o porównywalnych parametrach. 
2.5. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w normach przedmiotowych. 

2.6. Zamocowanie rurociągów 
Zamocowanie rurociągów - system podpór firmy HILTI, obejma do rur standardowa typu MPN-RC z gumą 
izolacyjną odporną na temperatury do 110OC i głowicą M8 - lub porównywalne standardem. 
III. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt i urządzenia 
powinny gwarantować właściwą jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
IV. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się  transport grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie pakować grzejniki jednego typu i wielkości. Palety muszą być 
zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastąpiło ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem z wcześniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Należy ją składować w zamkniętych 
magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny być dostarczane w oryginalnych pojemnikach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Należy je przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Unikać nadmiernego działania promieni słonecznych na otuliny PE. 
Materiały do 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. Wybór środka transportu należy do Wykonawcy. 
V. WYKONYWANIE ROBÓT 
1. INSTALACJA WEWNĘTRZNA GRZEWCZA 

 
1.0. Roboty demontażowe 
 Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów ( za 

wyjątkiem grzejników . 
 Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną. 
 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 
 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i przenieść  na najbliższe 

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
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1.1. Montaż rurociągów 
 
Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć wszystkie przeszkody możliwe do 
wyeliminowania, typu pręty, wystające elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowały uszkodzenia 
przewodów. 
Również przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń typu ziemia, papiery i inne. Nie używać 
rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób. 
W następnej kolejności należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty. Rury należy 
przecinać i zakładać na nie tuleje ochronne. Układać rury i wstępnie zamocować, wykonać połączenia. 
Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje się źródło ciepła. 
Poziome odcinki powinny być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu. 
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. Należy prowadzić je powyżej 
przewodów instalacji wody zimnej. 
Przewody układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania 
kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 
Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. 
Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na kondygnację. Przewody pionowe 
należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 
 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. 

 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C 
 Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 

 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. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 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 nic mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
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 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być 
zgodne z projektem technicznym. Nie należy  zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta  instalacji. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych maksymalnie co: 
 co 2,0 m dla rur o średnicy 10–20 mm, 
 co 2,9 m dla rur o średnicy 25 mm, 
 co 3,4 m dla rur o średnicy 32mm, 
 co 3,9 m dla rur o średnicy 40 mm, 
 co 4,6 m dla rur o średnicy 50mm, 
 co 4,9 m dla rur o średnicy 65 mm, 
 co 5,2 m dla rur o średnicy 80 mm, 

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów poziomych z rur stalowych ze stali węglowej:  

D = 12 mm    = 1,00 m 
D = 15 mm    = 1,25 m  
D = 18 mm    = 1,50 m  
D = 22 mm    = 2,00 m  
D = 28 mm    = 2,25 m  
D = 35 mm    = 2,75 m  
D = 42 mm    = 3,00m  
D = 54 mm    = 3,50 m  
D = 64 mm    = 3,75 m 
D = 66,7 mm   = 4,25 m 

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

 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 

8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nieprzekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu 
o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

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

 
1.2.Połączenia gwintowane 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskową między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych 
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228-l 
Gwinty powinny być równo nacięte. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenia złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych 
przez producenta elementów połączeń) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób 
dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie 
mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w 
połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w 
tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 

1.2. Połączenia kołnierzowe 
Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między płaszczyznami przylgowymi, 
uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki  z odpowiednio 
ukształtowanymi powierzchniami kształtowymi. 
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, wykonanym z tego 
samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. 
Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi 
elementami, czynnika znajdującego się w przewodzie. Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być 
zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być 
jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego wszystkie 
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wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej długości. Zaleca się aby długość ta 
wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu. 
Niedopuszczalne jest: 
- przesunięcie osi łączonych elementów, 
- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 

1.3. Połączenia zaciskowe 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu uzyskania 
szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Szczelność połączeń w systemie rur ze stali węglowej zapewniają specjalne uszczelnienia O- Ringowe i 
trójpunktowy system zacisku typu „M”. 
Obcięcie rury 
Rurę należy przeciąć prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być pełne, bez 
odłamywania nadciętych odcinków rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi pod warunkiem 
zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi w formie wyłamań, ubytków materiału i 
innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości 
ciepła np. palnik, szlifierka kątowa, itp. 
Fazowanie krawędzi rury 
Używając ręcznego fazownika (dla średnic 66,7 - 108 półokrągłego pilnika do stali) należy sfazować na zewnątrz i 
wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej wszelkie opiłki mogące uszkodzić O-Ring w czasie montażu. 
Przyrząd do fazowania może być również zamontowany na urządzeniach mechanicznych (np. na wiertarce 
elektrycznej). 
Zaznaczenie głębokości wsunięcia rury w kształtkę 
Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia rury w 
kształtkę. Po wsunięciu rury w kształtkę do oporu, zaznaczyć długość wsunięcia na rurze (lub kształtce z bosym 
końcem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być nadal widoczne tuż przy krawędzi kształtki. 
Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z kształtką, służą również specjalne szablony. 
Kontrola 
Przed montażem, należy wzrokowo skontrolować obecność O-Ringu w kształtce, czy nie jest uszkodzony, jak 
również czy nie ma żadnych zanieczyszczeń (opiłków lub innych ostrych ciał) mogących spowodować uszkodzenie 
O-Ringu w fazie wsuwania rury. Należy także upewnić się czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest 
mniejsza niż dopuszczalna d min. 
Zamontowanie rury i złączki 
Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość (dopuszczalny 
jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia wsunięcia rury jest zabronione 
(dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem). 
W przypadku jednoczesnego montażu wielu połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed operacją 
zaprasowania każdego kolejnego złącza należy skontrolować głębokość wsunięcia obserwując znaczniki wykonane 
markerem na rurze. 
Zaprasowywanie złączek 
Przed rozpoczęciem procesu prasowania należy sprawdzić sprawność narzędzi. Zalecane jest stosowanie 
zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez producenta rur. Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar 
szczęki prasującej do średnicy wykonywanego połączenia. Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce 
w taki sposób, aby wykonane w niej profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce  
(wypukła część kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może 
być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować 
(wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.  
Zaprasowanie 
Czas wykonania pełnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania 
odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie 
przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób. Po dokonaniu 
zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego położenia. Wówczas należy wyciągnąć ramiona 
zaciskarki ze szczęki. Aby zdjąć szczękę z kształtki należy ją ponownie odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie 
sworznia i rozłożyć. Szczęki powinny być przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym – zaryglowane. 
Przed każdym rozpoczęciem pracy oraz w interwałach zdefiniowanych przez producenta należy sprawdzić i 
nasmarować narzędzia. 
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Narzędzia do montażu rur 
W zależności od montowanej średnicy, producent systemu dostarcza różne konfiguracje narzędzi. 
Wszystkie narzędzia muszą być stosowane i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi 
producenta. 

 
UWAGA 

 Rur stalowych ze stali węglowej  nie wolno giąć na „gorąco”. Dopuszczalne jest gięcie na „zimno”pod 
warunkiem zachowania minimalnego promienia gięcia (R=3,5×dz). 

 Powierzchnie zewnętrzne rur w trakcie składowania i eksploatacji nie powinny być narażone na 
długotrwały bezpośrednikontakt z wilgocią. 

 Nie zaleca się gięcia rur powyżej średnicy Ø28 mm. 
 Zalecane jest stosowanie gotowych łuków, oraz kolan 90° i 45° dostarczanych przez producenta systemu. 
 Do cięcia rur nie wolno stosować narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła, np. palniki, 

przecinarki ściernicowe.  
  Nie zaleca się opróżniania instalacji napełnionych wodą. W związku z tym, w niektórych przypadkach 

(konieczność opróżnienia instalacji po próbie ciśnieniowej), zaleca się wykonywanie próby 
ciśnieniowej przy użyciu sprężonego powietrza. 

 W sytuacji krycia systemu rur zestali węglowej w przegrodach budowlanych, rury i kształtki należy 
prowadzić w szczelnej izolacji, ze względu na kompensację wydłużeń termicznych i ochronę przed 
chemią budowlaną. 

 Grubość zastosowanej izolacji powinna umożliwić swobodną pracę termiczną instalacji – kompensację. 
 Instalacje wykonane w systemie rur ze stali węglowej należy objąć elektrycznymi połączeniami 

wyrównawczymi. 
Punkty stałe i podpory przesuwne - montaż wg instrukcji producenta systemu 
1.4. Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę,  a przewodu pionowego 
przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
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 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na  stropie 
1.5. Montaż grzejników 

 
 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 

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

 Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

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

 Grzejniki powinny być montowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 0,10 m od lica 
ściany wykończonej 

 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
 Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach 
 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, 
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grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 
 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. 

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

1.6. Montaż armatury, wyposażenia 
 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 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. 
 Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek, 
 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
 skręcenie połączenia. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Zawory  grzejnikowe  połączone  bezpośrednio   z  grzejnikiem  nie   wymagają dodatkowego zamocowania. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". 
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. 
1.7. Regulacja instalacji co 
W każdym pomieszczeniu przewiduje się grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną i głowicą 
termostatyczną. Regulację hydrauliczną instalacji grzejnikowej należy zrealizować przez nastawy wstępne na 
wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejników w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych nie należy montować głowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrócić 
pokrętłem do ściany. 
1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Rury w systemie ze stali węglowej nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych 
1.9. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 
 Powierzchnie zewnętrzne otulin nie mogą być zatłuszczone i zakurzone. 
 Bezwzględnie należy izolować kształtki (kolana, trójniki) 
 Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzoną 
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powłoką antykorozyjną. 
1.10. 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 należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 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. 

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie. 
 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 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. 

 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. 

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

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

Badanie   odbiorcze   szczelności  wodą  zimną,   instalacji   ogrzewczej  wykonanej z przewodów metalowych 
(ze stali lub miedzi) 
 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas 
trwania 

Warunki uznania wyników 
badania za pozytywne 

spawane,  
lutowane, 
zaciskane, 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego  

brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia 

gwintowane podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego  

brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

 
obserwacja instalacji 1/2 godziny 

j.w. ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie więcej 
niż 2 %, 

 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 

3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godziny. 

4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic 
itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za 
pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak 
uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Pomiary. 
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Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący sposób: 
 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. 

Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2m od budynku, 

 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, 
 pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa, 
 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 

dokładność odczytu ±0,5K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75m nad podłogą, w środku 
pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między punktami pomiarowymi nie 
przekraczała 10m, 

 pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą 
termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w 
miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar  
będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli 
została ona nałożona fabrycznie. 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu: 
a) dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie 

(z uwzględnieniem wpływu użytkownika pomieszczeń) ±1K , 
b) pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 

instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika, 
c) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być  dostosowane  

do  rzeczywistej  temperatury  zewnętrznej.  Wartości  liczbowe tych  temperatur podają wykresy 
regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury 
wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

 
Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 
Po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu 
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ±1K. 

 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania   wodnego polega na: 

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych 
obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych 
wartości temperatury właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej, 

b) Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach: 
 wszystkich  grzejników  w  sposób  przybliżony,  przez  sprawdzenie co  najmniej ręką na „dotyk”, 
 w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji w 
ogrzewanych pomieszczeniach). 

 W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie 
wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.) 

d) Skontrolowaniu   spadków   temperatury   wody   w   poszczególnych   gałęziach   na wszystkich 
rozdzielaczach. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
 Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w 

poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 
 Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 

grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów 
budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 

Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną. 
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Polega  na  sprawdzeniu  zgodności  jakości  wody  stosowanej  do  napełnienia  i uzupełnienia instalacji grzewczej z 
wymaganiami. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Jeżeli uzupełnienie wody w instalacji grzewczej następuje z wodociągów niezbędne jest sprawdzenie czy 
połączenie instalacji grzewczej z instalacja wodociągową dokonane jest w sposób zabezpieczający wodę 
wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji grzewczej. Badania takie obejmują sprawdzenie 
czy na połączeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie 
zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

2. OZNACZENIA. 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji. 
Oznaczenia należy wykonywać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:  

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym  w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach,  kanałach lub  zamkniętych przestrzeniach -  w mieszkaniach i lokalach 
użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny 
być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń,  związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 

3. ZAKRES ROBÓT PRZYNALEŻNYCH: 
a) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 

(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod 
urządzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej 
konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów 
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

b) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

c) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, i instrukcjami wykonywania tego typu przejść, 

d) zamurowanie, zabetonowanie, itp. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji 
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym 
wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót 
wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w deklarację właściwości użytkowych producenta. 
Zakres badań powinien obejmować co najmniej: 

 Badanie szczelności, 
 Badanie odpowietrzenia, 
 Badanie   zabezpieczenia   przed   przekroczeniem   granicznych   wartości   ciśnienia i temperatury, 
 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 
 Badanie zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
VII. OBMIAR ROBÓT 

1) Zasady obmiaru – obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych 
elementów rozliczeniowych. Płatności będą dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru 
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przeprowadzonego w czasie postępu robót. Ewentualne błędy występujące w przedmiarach nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku wykonania całości robót. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie 
dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą i Zamawiającym. 
Jednostką obmiarową rurociągów jest 1 metr dla każdego rodzaju średnicy.  
Jednostką obmiarową urządzeń, grzejników i armatury jest 1 sztuka. 
Jednostką obmiarową izolacji termicznej jest 1 m2 lub 1 mb.  

2) Zasady określania ilości robót – wszystkie pomiary długości będą wykonane w poziomie i w pionie . 
3) Urządzenia pomiarowe – wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
4) Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru – obmiar powinien być wykonany w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje się w przypadku 
miesięcznego fakturowania, zakończenia danego rodzaju robót, w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy. 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
1. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Odbiory robót. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie  z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odbiory międzyoperacyjne. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

 Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
 Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) 
 Bruzdy  w  ścianach:   wymiary,   czystość  bruzd,   zgodność  z   pionem   i   zgodność z kierunkiem 

w przypadku spadków odcinków poziomych 
 Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 

instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca  i zakres robót objętych odbiorem. 

Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej. 
Przeprowadzany dla elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Dotyczy to: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, 

• Przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 
• Uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzanie będzie niemożliwe 

lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 
projekcie. Należy również sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymagania określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 
Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej 

Do odbioru technicznego – końcowego można przystąpić po: 
 Zakończeniu  wszystkich  robót  montażowych  przy  instalacji,  łącznie  z   wykonaniem izolacji cieplnej, 
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 Wypłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, 
 Dokonaniu badań odbiorczych, zakończonych wynikiem pozytywnym, 
 Zakończeniu uruchomiania instalacji, 
 Zakończeniu robót budowlano – konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, które miałyby wpływ na efekt 

ogrzewania w pomieszczeniach. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

• Projekt techniczny powykonawczy instalacji, 
• Dziennik budowy, 
• Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami, 
• Obmiary powykonawcze, 
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• Protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
• Protokoły wykonania badań odbiorczych, 
• Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z  których wykonano 

instalację, 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji grzewczej do  użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Jeśli odbiór zakończył się protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania należy wówczas po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór lecz dodatkowo należy sprawdzić czy przez w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty sanitarne zostały uwzględnione w tabeli elementów, która jako załącznik do umowy z wykonawcą będzie 
podstawą płatności. Uwzględnia się też procentową zapłatę za wykonanie poszczególnych elementów tabeli. 
X. DOKUMENTY 

 
1. Polskie normy  
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 
PN-C- 04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych - „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). z późn. zmianami 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 6 Warszawa 2003 
7. Katalogi, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
8. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. Zmianami. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 


