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Instalacja centralnego ogrzewania 
 
 
1.  Wstęp 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania  w budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Wilczy   

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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

- demontaŜ istniejącej instalacji i urządzeń grzejnych, 

- wykonanie bruzd w ścianach i posadzkach 
- montaŜ rurociągów, 
- zamurowanie bruzd 
- montaŜ armatury, 
- montaŜ urządzeń grzejnych, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji, 
 

1.4  Ogólne wymagania 

Istniejąca instalacja w ww budynku jest w bardzo złym stanie technicznym , rurociągi są 
skorodowane , niektóre odcinki rurociągów były kilkakrotnie uszczelniane i naprawiane , mało 
zadowalający jest równieŜ stan techniczny grzejników. 

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 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL nr 6. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwo od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i 
uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 



dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.  Materiały 

Wszystkie materiały uŜyte .do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie i posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań w sposób określony aktualnym 
normami. 

2.1  Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych, czarnych bez szwu wg 
PN-80/H-74219 przeznaczonych dla ciepłownictwa, łączonych przez spawanie piwnica i rury 
do naczynia wzbiorczego oraz z rur miedzianych poziomy, piony i podejścia do grzejników. 
Dostarczone na budowę rury stalowe powinny być proste, czyste od zewnątrz wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Piony i podejścia do grzejników naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych. 

2.2 Grzejniki 

Jako urządzenia grzewcze zastosowane będą grzejniki płytowe zaworowe CosmoNova  firmy 
V&H Voogel&Noot lub Brugman lub równowaŜne, zasilane z dołu, wyposaŜone w regulowane 
odpowietrzniki, oraz wsporniki  do mocowania. Grzejniki będą wyposaŜone w przyłącza 
kątowe do ściany typu Multiflex z zaworami odcinającymi  pozwalające na spuszczenie wody z 
grzejnika bez konieczności opróŜniania reszty instalacji oraz głowice termostatyczne. 

2.3  Armatura 

Armatura regulacyjna przygrzejnikowa 

Grzejniki dolno zasilane fabrycznie wyposaŜone są w zawór termostatyczny, grzejniki 
wyposaŜyć naleŜy w głowice termostatyczne współpracujące z zaworem grzejnikowym 
wbudowanym. 

Armatura odcinająca 

Zastosowano armaturę odcinającą,  kulową PN 0,6 MPa, o średnicach nominalnych zgodnych z 
dokumentacją techniczną.    

 

Armatura odpowietrzająca 

Na końcówkach pionów wznośnych zastosowano automatyczne zawory odpowietrzające DN15. 
Przed zaworami odpowietrzającym naleŜy zamontować zawory kulowe, odcinające. 

 

 



2.4  Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów c.o. naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej Thermaflex oraz wełny mineralnej w folii PVC. Otuliny muszą posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

3.  Sprzęt 

Wykonawca winien uŜywać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz 
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje 
uŜywanego sprzętu uŜywanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4.  Transport i składowanie 

4.1  Rury 

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

4.2  Grzejniki 

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

4.3  Armatura 

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

4.4  Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, 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  Roboty demontaŜowe 

DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w części prowadzonej natynkowo. Część 
instalacji prowadzonej pod tynkiem będzie podlegała demontaŜowi częściowemu – demontaŜ przyłączy 
do grzejników.  
Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinku długości pozwalającej na wyniesienie z 
budynku i transport. Materiały i grzejniki uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do 
składnicy złomu lub na najbliŜsze (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2  MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- ZałoŜenie tulei ochronnych, 
- UłoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- Wykonanie połączeń. 
 
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spodkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających z atestem i aprobatą poŜarową. 

Przewody   pionowe   (piony   centralnego   ogrzewania)   naleŜy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o średnicy 15+20 mm, przy czym na 
kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

Przewody grzewcze wewnątrz budynku naleŜy prowadzić w odległości od innych instalacji nie mniejszej 
niŜ: 

 



 

  

Opis instalacji Odległość 
[cm] 

Wodociągi i kanalizacja, gaz 10 

Instalacje pionowe za wyjątkiem elektrycznych 10 

Przewody telekomunikacyjne prowadzone równolegle 20 

Nieuszczelnione puszki z instalacją elektryczną, instalacja elektryczna 
nieizolowana 

100 

Urządzenia elektryczne iskrzące (wyłączniki, gniazda, bezpieczniki itp.) 60 

Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, instalacja teleelektryczna i 
instalacja sterownicza 

50 

5.3  MontaŜ grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
80 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- Wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- Zawieszenie grzejnika, 
- Podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
 
Grzejniki naleŜy montować w  opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego   
ogrzewania   uruchamiana   jest,   aby   ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak  ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4  MontaŜ 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 półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
- Skręcenie połączenia. 
 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 



oś przewodu. 
Zawory   na   pionach   i   gałązkach   oraz   odpowietrzniki   naleŜy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych montowanym w najwyŜszych punktach 
instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy 
odcinający. 

5.5      Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 
Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  naleŜy  instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy 
przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno 
naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 0°C. 
Badanie szczelności instalacji wodą naleŜy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować na zgodnie z poniŜszą tablicą. 
 
Tablica:Badanie odbiorcze szczelności wodą zimna - ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
 

Lp. 

 

 

Rodzaj 
Instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 
instalacji 

Rodzaje urządzeń 

odbierających ciepło 
Ciśnienie próbne 

w najniŜszym punkcie 
instalacji 

 
 

-                                  -                                                  -                                                                bar 

1 instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia t1 < 
100°C 

zgodnie z 
wymaganiami: 
PN-B-02413 
lub 
PN-B-02414 

a) dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
b) grzejniki płaszczyznowe 
(z właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr *) + 2 lecz nie mniej niŜ 4 bary 
(węŜownicę grzejnika płaszczyznowego 
naleŜy przed zalaniem jastrychem, poddać 
badaniu szczelności na ciśnienie pr*) + 2 
lecz nie mniej niŜ 9 bar) 

2 
 

instalacja ogrzewcza 
o obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia 100 
<t1120°C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 

9 

3 
 

instalacja ogrzewcza 
o obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia t1> 120°C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, w zakresie wynikającym z 
właściwej polskiej normy lub aprobaty 
technicznej, w tym w szczególności 
grzejniki: 
a) z rur gładkich i oŜebrowanych, 
stalowych, 
b) taśmy promieniujące 
c) z rur Ŝebrowych Ŝeliwnych 

1,5pr
*) 

)ciśnienie robocze w najniŜszym punkcie instalacji 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w poniŜszej tablicy. 
 
Tablica: Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów 
metalowych (ze stali lub miedzi) 
 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas 

trwania 
Warunki uznania wyników 

badania za pozytywne 
spawane, 
lutowane, 
zaciskane *), 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ 

godziny 

j.w. ponadto manometr nie wykaŜe 
spadku ciśnienia, 

gwintowane podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, szczególnie na 
połączeniach i dławnicach 

 obserwacja instalacji ½ 

godziny 
j .w. ponadto ciśnienie na manometrze nie 

spadnie więcej niŜ 2 %, 

*) połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie 

 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyŜszych w miarę moŜliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności rurociągów przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne,  jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej. 
Powierzchnie styku izolacji z pianki PU naleŜy kleić. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 



być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać 
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez COBRTI INSTAL, oraz normą PN-64/B-
10400. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy 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 zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi 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 naleŜy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian 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. 

8. Obmiar robót 

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

9. Podstawa płatności 



Podstawą   płatności   będzie   wykonanie   robót   zgodnie   z   warunkami zawartymi w specyfikacji 
oraz kosztorys ofertowy. 

 

 

10. Przepisy związane 

10.1   Normy 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
 
PN-64/8-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów  ciepłowniczych. Wymagania. 
 
PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
 
PN-90IM-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
 
PN-91lM-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-:1991A 1 :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)". 
 
PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
 
PN-931:04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

10.2    Pozostałe przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez 
COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Zeszyt 8 wydanych przez 
COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpień 2003 r., 


