
 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIAN Ą 
KOTŁA NA PALIWO STAŁE 

KOD:  CPV 45331000-6 

NAZWA INWESTYCJI:        Instalacja centralnego ogrzewania wraz z 
wymianą kotła na paliwo stałe dla 
budynku „Domu Kultury” przy ul. 
Szafranka 9 w Żernicy.  

ADRES INWESTYCJI: 
 

Ul. Szafranka 9 w Żernicy. 

INWESTOR:  
ADRES: 
 

URZĄD GMINY PILCHOWICE 
 UL. DAMROTA 6;  
44-145 PILCHOWICE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Janusz Piechowicz 

 

Gliwice, listopad 2010



 2

 

SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................................ 3 

1.2. Zakres zastosowania ST ........................................................................................................... 3 

1.3. Zakres robót objętych ST ......................................................................................................... 3 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych ............................................................................................ 3 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................ 3 

2. Materiały .................................................................................................................................. 3 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów .............................................................................. 3 

2.2. Przewody ................................................................................................................................... 3 

2.3. Grzejniki. .................................................................................................................................. 3 

2.4. Armatura .................................................................................................................................. 4 

2.5.  Izolacja termiczna ................................................................................................................. 4 

3. Sprzęt ........................................................................................................................................ 4 

4. Transport .................................................................................................................................. 4 

5. Wykonanie robót ...................................................................................................................... 4 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót ..................................................................... 4 

5.2. Montaż rurociągów .................................................................................................................. 4 

5.3. Montaż grzejników ................................................................................................................... 4 

5.4. Montaż armatury ...................................................................................................................... 4 

5.6.  Montaż izolacji termicznej .................................................................................................... 5 

6.  Kontrola jakości robót .............................................................................................................. 5 

6.1. Badanie szczelności na zimno instalacji wewnętrznej ............................................................ 5 

6.3.  Badania poprawności działania i szczelności na gorąco ....................................................... 6 

7.  Obmiar robót ............................................................................................................................ 6 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................... 6 

7.2.    Jednostka obmiarowa ........................................................................................................... 7 

8. Odbiór robót ............................................................................................................................. 7 

9. Podstawa płatności ................................................................................................................... 7 

10. Wykaz przepisów ...................................................................................................................... 7 

 

 

 

 



 3

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą kotła 
na paliwo węglowe  w istniejącym budynku w Żernicy. 

 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja   Techniczna   ( ST )   jest   stosowana jako   dokument   przetargowy przy zlecaniu i realizacji   
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji c.o. i wymiany kotła.. Obejmuje roboty 
montażowe zaprojektowanej instalacji ogrzewczej, wymiany kotła., izolację termiczną, próby, regulację i 
odbiór wykonanych robót. 

 
1.4.  Podstawowe określenia 

Definicje  i  określenia  zgodnie  z  PN-90/B-01430  oraz „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i Odbioru 
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r. 

 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45321000-3 Izolacja cieplna 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt instalacji oraz pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowo 
organ władzy budowlanej. 
Dokumentacja  techniczna  dostarczona  przez  inwestora,  przed jej  przekazaniem  na  budowę  powinna być 
sprawdzona  w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości technicznych  
realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym  nieprzerwany  tok  wykonawstwa.  Decyzje  o  zmianach, 
wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru 
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora 
projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą  zmiany materiałów i  elementów 
określonych w dokumentacji  technicznej  na inne,  nie  mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 
i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie   materiały,   urządzenia   i   elementy  instalacji   muszą   być   dopuszczone   do obrotu  
w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

2.2. Przewody 

Zaprojektowano instalację z następujących materiałów: przewody  prowadzone  w pomieszczeniu kotłowni 
wykonać z rur stalowych, piony i gałązki do grzejników wykonać z rur miedzianych do kapilarnych połączeń 
lutowanych.  

2.3. Grzejniki. 

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe płytowe INTEGRA 22-50, ,  INTEGRA 33-50 produkcji 
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F – my RADSON. Grzejniki podłączyć do przewodów rozprowadzających za pomocą zaworów 
zespolonych kątowych lub prostych.  

2.4. Armatura 
Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane minimum PN 10. 
Odpowietrzenie instalacji przez ręczne zawory odpowietrzające na grzejnikach. Odwodnienie przez korki spustowe 
na grzejnikach. 
 

Wszystkie zawory termostatyczne wyposażyć w głowice „H” HERZ  z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 

Na pionach zamontowac zawory regulacyjne podpionowe typu STROMAX-M firmy  HERZ 

2.5.  Izolacja termiczna 

Izolacja powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-02421:2000.  
Rurociągi rozprowadzające poziome w piwnicy oraz piony – zasilające i powrotne należy zaizolować izolacją cieplną 
typ THERMACOMPACT IS  grubość 25 mm. Prace wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników prób na zimno i 
na gorąco. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 
oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały    należy    przewozić    środkami    krytymi,    zabezpieczającymi    przed    uszkodzeniami    
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). Montaż instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom. 

5.2. Montaż rurociągów 

Projektowana instalacja c.o. jest dwururowa.  
Instalację w pomieszczeniach prowadzić w bruzdach na ścianie tuz nad podłogą.   
Dla przejęcia wydłużeń termicznych wykorzystana  będzie samokompensacja oraz za pomocą kompensatorów 
mieszkowych na przewodach z miedzi na odcinkach dłuższych niż 5 m.  

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki należy montować na wysokości 10-15 cm nad posadzką. Wymagana odległość od wolnego boku 
grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm. Mocowanie do ścian za pomocą wsporników i uchwytów według 
instrukcji producenta. 

5.4. Montaż armatury 

1) Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę 
i konserwację. 
2) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
3) Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika 
w przewodzie. 
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Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana, wówczas 
długość odcinka przewodu między kielichem armatury, a zwężką, nie może być mniejsza niż zaleca producent.  

5) Nastawy zaworów regulacyjnych wykonać po uruchomieniu instalacji przed zamontowaniem głowic 
termostatycznych. 
6) Po płukaniu instalacji należy wykonać nastawę wstępną na zaworach grzejnikowych według rysunku 
rozwinięcia 
instalacji. Jeżeli warunki obliczeniowe nie będą odpowiadać rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji należy 
dokonać korekt w nastawach wstępnych. Nastawę na głowicy termostatycznej należy wykonać zgodnie 
z pożądaną 
temperaturą w pomieszczeniu. 
8) Odpowietrzenie instalacji wykonać według normy PN-91/B-02420. 
9) Średnica armatury odcinającej oraz separatora powietrza zgodna ze średnicą rurociągu. 

5.6.  Montaż izolacji termicznej 

- Izolację termiczną nałożyć na przewody po przeprowadzeniu próby szczelności na zimno. 
- Powierzchnia rurociągów powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej 
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
- Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
- Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń 
oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu. 

6.  Kontrola jakości robót 

Próby i regulację instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” zeszyt6 (wyd. COBRTI INSTAL). Kotłownię należy wyłączyć z prób szczelności. 

6.1. Badanie szczelności na zimno instalacji wewnętrznej 

1) Badania szczelności na zimno nie przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C. 
2) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem wylewki w posadzce. 

 

3) Jeżeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 
4) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić do momentu, aż stężenie zanieczyszczeń 
będzie mniejsze niż 5,0 mg/dm3. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić odpowiednio 
uzdatnioną wodą. 
5) Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od+5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności, 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławić zaworów 
i innych przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
6) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy min.150mm) o zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1bar przy zakresie do 
10bar dla ciśnienia próbnego 6 bar. 
7) Ciśnienie próbne powinno być wyższe od ciśnienia roboczego o 2bary. Należy utrzymywać je przez 30 minut. 
Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia oraz nie występują na 
instalacji przecieki i roszenie. 

6.2. Regulacja działania 

1) Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane średnice rurociągów 
są zgodne z projektem. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru. 
2) Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji, przy zastosowaniu 
nastawnych elementów regulacyjnych w zaworach równoważących, przeprowadzona po zakończeniu montażu, 
płukaniu, próbie szczelności instalacji w stanie zimnym i montażu izolacji termicznej. 
3) Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy skontrolować 
prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
4) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać 
pomiarów w następujący sposób: 
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a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru± 0,5°C, termometr 
ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i odległości nie mniejszejniŜ2 m od 
budynku; 
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C, 
c)  pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego 
podłączonego do króćców na głównych przewodach, zasilającym i powrotnym o dokładności odczytu nie mniej niż 
10 Pa. 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru ±0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać 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 2,5m, a odległość między punktami 
pomiarowymi –10 m, 
e) pomiar spadków temperatury wody w  wybranych odbiornikach ciepła pośrednio za pomocą termometrów 
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C, pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku 
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczeń powierzchni zewnętrznej rury w punkcie przyłożenia 
czujnika przyrządu. 5) Ocena regulacji i kryteria oceny: 

 

a) oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej 
możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewczej polega na: 

 

- skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem 
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 3 dób od rozpoczęcia 
ogrzewania budynku, wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż±1°C, 
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 
ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności działania instalacji 
w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych 
konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowe źródła ciepła, intensywność wentylacji 
itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza, 
- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z 
wielkością określoną z dokumentacji, dopuszczona odchyłka powinna się mieścić w granicach±10% 
obliczeniowego spadku ciśnienia, 
- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych odgałęzieniach. 
c) w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody 
w poszczególnych obiegach i przez grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny. 

6.3.  Badania poprawności działania i szczelności na gorąco 
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 i po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej. 
2) Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości 
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 3 doby. 
4) Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, armatury itp. 
oraz skontrolować zdolność kompensacyjną ewentualnych kompensatorów; wszystkie zauważone nieszczelności 
i inne usterki należy usunąć. 
5) Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
6) W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3dobowejobserwacji niezbędne uzupełnienie 
wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego pojemności. 

7.  Obmiar robót 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
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- długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
- do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, zwężki wlicza się do 
rurociągów o większych średnicach, 
- całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji stanowi suma długości przewodów zasilających 
i powrotnych. 

 
 

7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
m - dla montażu rur i prób szczelności na zimno 
szt. - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco 
m2 - dla robót malarskich i izolacji termicznej 

8. Odbiór robót 

Odbiór instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” zeszyt6 (wyd. COBRTI INSTAL). 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót 
montażowych (przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczącym 
i zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami, 
- protokoły odbiorów między operacyjnych i częściowych, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały, z których wykonano instalację, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 

10. Wykaz przepisów 

4) Normy i przepisy według “Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6.  


