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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 
PROJEKT  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  dla  BUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ we wsi  Wola Owadowska na dz. nr ewid. 243/4 
gmina Jastrzębia, powiat radomski 
kat. obiektu: IX  -  budynek kultury                                                                                                                                 
 
INWESTOR: Gmina Jastrzębia;  26-631 Jastrzębia 110 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie Instalacji centralnego ogrzewania dla : BUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ we wsi  Wola Owadowska na dz. nr ewid. 243/4 
gmina Jastrzębia, powiat radomski 
 
1.2 Zakres stosowania 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 Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji w centralnego ogrzewania dla projektowanej budowy w 
budynku. 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT WG CPV 
Klasyfikacja robót objętych specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
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 wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną , wytycznymi SPEC, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i "Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. 
Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów 
cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania węzła cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożności 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 węzła cieplnego, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 



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. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 
2.2. Przewody, grzejniki, armatura 
Przewody c.o. należy wykonać c.o. z rur polipropylenowych PN20 z wkładką STABI oraz z rur 
polietylenowych Pn16 . Stosować wyłącznie złączki systemowe, rury polipropylenowe łączone 
przez zgrzewanie, rury polietylenowe łączone na pierścienie pełne- system PUSH.  
Przewody będą prowadzone pod tynkiem i w warstwach podłogowych. 
Grzejniki 
Grzejniki płytowe z połączeniami od dołu , wyposażone w odpowietrzniki mechaniczne. 
Kolor grzejników: biały. 
Armatura 
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych rozłącznych dla temperatury 120 
stopni C i ciśnienia 10 barów. 
Zawory spustowe kulowe o połączeniach gwintowanych dla temperatury 120 stopni C i 
ciśnienia 10 barów. 
Zawory regulacyjne na odgałęzieniach-pionach (połączenia rozłączne) 
Zawory termostatyczne - z podwójną regulacją. ( z nastawą wstępną). 
Głowice termostatyczne : 
 typu instytucyjny – zabezpieczony przed manipulacją i przed demontażem przez osoby 
niepowołane. Obudowa grzejnika nie może ograniczać swobodnego przepływu powietrza przy 
głowicy. Regulacja instalacji poprzez ustawienie nastaw grzejnikowych i nastaw zaworów 
regulacyjnych. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na 
pionach zgodnie z PN –91/B-02420 .Odpowietrzniki wyposażone w zawory stopowe i korki. 
Osprzęt na rozdzielaczach: 
Termometry przemysłowe 0-100 stopni C w tulejach wypełnionych olejem. 
Manometry 0-6 barów,średnica 160mm. 
Izolacja termiczna: 
Izolację cieplną należy stosować na przewodach poziomych i pionach w piwnicach. 
Izolację wykonać przy zastosowaniu otulin z wełny mineralnej , pokrytych z zewnątrz 
płaszczem z PVC. 
Grubość izolacji 25mm. Izolacje układać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 
producenta. 
Parametry techniczne: 
współczynnik przewodzenia ciepła λ40 0,035 W/m•K 
temperatura pracy ≤ 130 °C 



klasyfikacja ogniowa materiał samogasnący 
 
2.2 Urządzenia  
 Urządzenia powinny posiadać:  
• dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,  
• atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny Warszawa,  
• decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i muszą być oznaczone 
znakiem UDT. Użytkownik jest zwolniony z obowiązku rejestrowania w Inspektoracie Dozoru 
Technicznego,  
• system zapewnienia jakości ISO 2002.  
 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.  
 
2.54Izolacja termiczna.  
1.Izolację termiczną rurociągów  wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych 
otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej w płaszczu z niepalnej folii PCW o 
współczynniku przewodzenia ciepła max. 0,035 W/(m*K). Grubość izolacji wody instalacyjnej 
zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.  
woda instalacyjna: zasilenie i powrót  

dn≥100 100 mm  
dn80 80mm  
dn 65 70 mm  
dn 50 55 mm  
dn 40÷32 40 mm  
dn 25 30 mm  
dn 20÷15 20 mm  

woda sieciowa: zasilenie/powrót  
dn 65 40/20 mm  
dn 50 35/20 mm  
dn 40÷32 35/15 mm  

Odmulacz zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 4 cm w płaszczu z folii Al.  
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 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.  
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
4.2.1. Rury 
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. 
4.2.2. 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. 



4.2.3. 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. 
4.2.4. 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. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce 
rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywożone poza 
teren budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca 
robót. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2.1. 
5.2. Montaż rurociągów 
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, 
 zgrzewanie rur, 
 wykonanie połączeń. 
Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć 
oznaczone średnice. Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem 
technicznym. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras 
rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez 
inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach 
technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie 
właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (3 ‰) tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
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. 
Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej 
izolacji, lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla 
przewodów o średnicy: 
 do25 mm - 3 cm 
32 ÷50 mm - 5 cm 
Długość gałązek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrzniki 
automatyczne na pionach, w pomieszczeniach wyprowadzone poza strefę dostępu we 
wnękach z drzwiczkami rewizyjnymi. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych .Przewody powinny być układane 
zgodnie z projektem wykonawczym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. Niedopuszczalne jest wypełnienie 
przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu 
odbioru częściowego. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować 
następującą kolejność, od najwyżej położonych: 
- przewody c.o. 
- przewody c.w. 
- przewody wodociągowe 
- przewody kanalizacyjne 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą min. 8 cm (± 0,5 cm) uwzględniając grubość izolacji - 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 znajdować się z prawej strony, powrotny zaś 
z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać 
od strony pomieszczenia. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 
cm. Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub 
osłonięcie folią. 
Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i 
armatury. 
Rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta. Przy łączeniu z armaturą należy stosować 
łączniki przejściowe. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym i wytycznymi producenta rur. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy  
przesuw przewodu. 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 
może znajdować się żadne połączenie rury. 
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 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie 
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze 
ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę  powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności. 
Montaż grzejników 
Grzejniki montować w n/w odległościach minimalnych: 8 cm od podłogi i 8 cm od spodu 
parapetu. 
Do zakończenia ewentualnych robót wykończeniowych grzejniki powinny być zamontowane w 
oryginalnych opakowaniach. 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w  
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany lub na stojakach zgodnie z instrukcją 
producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 
sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik 
opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż. 
Przy montażu grzejników stosować się ściśle do instrukcji montażu producenta. 
Osłony grzejników należy tak mocować, aby można je było z łatwością demontować. 
Montaż armatury 
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. 
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". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ 
wody w obu kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 
zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 
Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2- :- 
3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 -:- 25 grzejników, powinny być wyposażone 



w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego 
i powrotnego. 
Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie technicznym. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
  a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 
b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 260C, 
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokółem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
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 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. 
Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne w budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność 
okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne spostrzeżenia powinny 
być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględniony w protokole odbioru. 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów 
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny 
być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte. 
Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien 
być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność 
ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 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. 
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. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
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-montażowych. 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 badania ponownie. 
6.2. Badania odbiorcze 
6.2.1 Badanie szczelności instalacji wodą 
1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty.  
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być 
całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z 
elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik. 
3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie 
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii 
kotłowni, węzła cieplnego itp). 



4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. 
5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
• zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji • nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami 
montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z 
instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 
7. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
8. 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. 
9. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 
10. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu 
lub źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  
6.2.1. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 
4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 
5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy j.n. 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 
7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 
6.2.1.1 Rozruch i próba ciśnienia (instalacja C.O.) 
Zmontowaną instalację należy przepłukać 3-krotnie wodą wodociągową o prędkości przepływu 
Wmin = 1,5 m/s. 
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN/B-10400 „Urządzenia centralnego 
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. 
Ciśnienie próby: 0,8 MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną. 
6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji ogrzewczej (pom rozdzielni ciepła) 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych (pom węzła) powierzchni zewnętrznych 
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów.  
Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 



Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym 
- szczelność połączeń armatury 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem  wykonawczym, 
- szczelność połączeń armatury 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury 
- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 
1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania 
miejscowego. 
Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można 
przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-
O2419. 



2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 
ogrzewczej 
1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi 
oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględnione w protokóle odbioru. 
2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno 
- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji 
- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 
nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 
4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany conajmniej przez trzy doby. 
5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne wady należy usunąć. 
6. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 
przekroczyły O, l % jego pojemności. 
8. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów 
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w 
funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.7.1 Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 
następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu +/- 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m 
nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 
b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 
0,5 K.  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 
0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku 
miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 
przekraczała 2,5 m, 
e) odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m. 
f) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego 
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na 
złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeni 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. 



6.2.7.2.Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 
Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:  
- po upływie co najmniej trzech dób 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 +/- 1 K, przy temperaturze zewnętrznej: 
- w przypadku ogrzewania pompowego niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 0C, 
- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 0C i nie wyższej niż + 6 0oC, 
Przebieg oceny efektów regulacji 
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 z właściwymi wykresami regulacji 
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 
b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- 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 użytkowanych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności 
wentylacji itp.),  
d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na 
głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z  
wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w 
granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 
e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 
Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 
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.) 
6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporządzeniu MI z 
12.04.2002 w sprawie warunków technicznych. Jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin,w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.8.1 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 
ogrzewczej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają 
na sprawdzeniu, według PN-BO2151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych 
należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin,w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.8.2 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością 
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 
zanieczyszczeniem  wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 



obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-O1706. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
6.2.9. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 
odgazowywacz itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i 
dokumentację techniczno – ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w sposób ciągły w trakcie wykonywanych robót po 
uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla przewodów  jest długość w ( m). 
Jednostką obmiarową do montażu urządzeń i osprzętu są ilości w ( szt.). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi 
tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaźowych. 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 
materiałówów  (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. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
• Prace pomiarowe i przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 



• Wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 
ponadto dla rurociągów c.o. 
• montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 
• odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 
• montaż zawiesi i uchwytów 
• wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 
• wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego w 
Dokumentacji 
• wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym 
zabezpieczeniem p-poż) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN EN 12831-2006”Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego”  
PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania".  
PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania".  
PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne". (Nowa norma !!!)  
PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego".   
PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3".  
PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"   
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej. 
PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 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 dotyczące jakości 
wody". 
 



10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaźowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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