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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych
1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach zadania: WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W HALI LABORATORIUM KATEDRY AUTOMATYKI NAPĘDU
ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I
AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. SOBIESKIEGO 7

1.2

Zakres prac:

Zakres prac obejmuje:
- rozbudowę istniejącej instalacji c.o. zgodnie z projektem budowlanym w przybudowanej
części budynku
-częściowe spuszczenie wody z instalacji przed rozpoczęciem prac i napełnienie instalacji po
ich zakończeniu
-wykonanie niezbędnych prac budowlanych (uzupełnienie tynków, zamurowanie przebić,
prace malarskie itp.) niezbędnych do przywrócenia do stanu pierwotnego pomieszczeń, w
których prowadzone są prace
- zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany do klasy odporności ogniowej EI 120
- wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
-zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru i
użytkownika obiektu
- wykonanie niezbędnych prób (szczelności, próba instalacji na gorąco)
- opracowanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz.
Powyższy zakres prac należy uwzględnić w cenie oferty.

1.3

Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i
należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.2.

1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz jakość wbudowanych
materiałów oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, ST

i poleceniami Inspektora

Nadzoru.
Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno –
inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, przynależność do Izby Inżynierów
Budownictwa). Wykonawca dopuści na plac budowy tylko pracowników wyszkolonych i
doświadczonych. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie,
szkolenie BHP zgodnie z odpowiednimi przepisami. Pracownicy wykonujący prace
spawalnicze powinni posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia w/w prac.
Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu, w którym prowadzone będą zajęcia
dydaktyczne, godziny prowadzenia prac od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku,
istnieje możliwość pracy w innych terminach – do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu.
Wykonawca ma obowiązek każdego dnia po zakończeniu etapu prac do utrzymania
czystości i porządku oraz do doprowadzenia pomieszczenia, w którym prowadzi prace oraz
pomieszczeń przyległych do stanu umożliwiającego korzystanie z tych pomieszczeń.
Powyższe wymagania dotyczące prowadzenia prac należy uwzględnić w cenie oferty.

1.5

Przekazanie terenu budowy

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację,
dziennik budowy, dokumentacje i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy
i naprawi na własny koszt.

2. Dokumentacja
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Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choć jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentami
przetargowymi i ST.
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i wpłynie to na niezadawalającą
jakość elementów pomieszczeń, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robót poprzez jego wydzielenie. Wykonawca
zabezpieczy we własnym zakresie składowanie materiałów i sprzętu. Wszystkie ogrodzenia ,
tymczasowe oznakowanie placu budowy i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy
tych oznakowań, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
O fakt przystąpienia do robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktu.
W trakcie remontu budynek będzie użytkowany i czynny. Roboty budowlane należy
prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników i klientów
budynku.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy we właściwym porządku,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności społecznej i innych, a
wynikające ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem prac pożarowo-niebezpiecznych ( tj. prac
z ogniem otwartym, spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowiązany
będzie uzyskać zezwolenie w formie pisemnej od Zamawiającego, każdorazowo zgłosić na
portierni fakt rozpoczęcia i zakończenia prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas

realizacji

robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę
i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

7.

Materiały

7.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
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proponowanego źródeł wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

7.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

7.3 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r)
z późniejszymi zmianami dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych
- Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
Każda partia dostarczona do wykonania robót musi posiadać dokumenty określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
8. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzętu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
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przedstawi kierownikowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

9. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentami
prowadzonych robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w ST a także w normach i
wytycznych.

10.

Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryci,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu,
d) odbiorowi końcowemu

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w danym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

10.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.3 Odbiór wstępny robót
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Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru wstępnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacja przetargową i ST.

10.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór końcowy będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.3 „ Odbiór wstępny robót”.

11.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej powinny wejść:
-

deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiały

-

oświadczenie kierownika budowy

-

inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym

12.

Postanowienia końcowe
Przy realizacji zadania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w:
-

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz. 690 z późn. zm.).

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania:
WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W HALI
LABORATORIUM KATEDRY AUTOMATYKI NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO W
BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI
GDAŃSKIEJ PRZY ul. SOBIESKIEGO 7
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 umożliwiające
i mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o. i zasilanie nagrzewnic na poziomie
parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
• montaż rurociągów,
• montaż armatury,
• montaż urządzeń grzejnych
• badania instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• 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-montażowych.
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 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
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i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
•
•

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte 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.

2.1. Przewody
Wszystkie przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-74/H-74209 w gatunku R 35, prowadzonych natynkowo, łączonych ze sobą poprzez
spawanie. Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych.
2.2. Grzejniki
Grzejniki stalowe płytowe 33K 600/2200 o mocy ok. 4200 W z zasilaniem bocznym, lub
inne o podobnych parametrach,
zawory termostatyczne przelotowe lub kątowe z nastawą wstępną, głowice termostatyczne
typ B (model do miejsc publicznych). Głowica przeznaczona jest do miejsc
ogólnodostępnych, posiada zabezpieczenie przed kradzieżą. Zastosowane głowice
termostatyczne umożliwiają regulację temperatury w zakresie od +8 do +26°C.
2.3. Armatura
Podlicznik ciepła o średnicy 25 mm dla rozliczeń wewnętrznych.

2.4.

Izolacja termiczna

Rurociągi rozprowadzające poziome jak i piony wykonane z rur stalowych, należy izolować
otuliną z pianki polietylenowej z folią polietylenową.
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 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.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
• Rury w wiązkach i odcinkach 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.
4.2. Grzejniki
• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej
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, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
•
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 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.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Montaż rurociągów
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np.
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
• Przed zamontowaniem należy 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 używać.
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
12

•
•

•

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5%
w kierunku najdalej usytuowanych grzejników przy bramie wjazdowej.
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 o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20
mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek
o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była
kompensacja wydłużeń przewodów.

5.2. Montaż grzejników
• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić ok.
30 cm.
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
• 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.

5.3. Montaż armatury i osprzętu
• 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.
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
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położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe
przechodzącej przez oś przewodu.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP
lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach
instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór
kulowy, np. firmy Naval.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przebić 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.
• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyżej 0°C.
• Każdy 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 należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać
do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony
w możliwie najniższym punkcie instalacji.
• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco,
przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą
instalacji.
•

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać
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•

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej
w dokumentacji technicznej więcej niż 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 budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo
kontroli jakości producenta.
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 badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
•

•

•
•
•

•

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą
PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić 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 minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
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,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji
projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
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8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne” pkt.7

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
• zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
centralnego
ogrzewania
w budownictwie
PN-64/B-10400
„Urządzenia
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania
i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania
i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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