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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od
bioru instalacji centralnego ogrzewania związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Małopolska – 
Podole, numery ewidencyjne działek: 524/1 i 524/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza
cji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko
nanie nowej, instalacji co. na poziomie parteru i piętra. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót:

– montaż nowych rurociągów przyłączeniowych do kolektorów w kotłowni,
– montaż automatycznych zaworów odpowietrzających i zaworów przygrzejnikowych termostatycz

nych,
– próby instalacji,
– wykonanie izolacji termicznej,
– regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożli
wości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszel
kie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia war
tości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami do
tyczącymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIAŁY
Do wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą być  stosowane wyroby  producentów krajowych 
i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspekto
ra Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób okre
ślony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych ze szwem według PN-79/H-74244. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego.

2.2. Armatura
Na instalacji zostaną zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi wg projektu.
Na pionach zainstalowane będą automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi.

2.3. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin z pianki poliuretanowej lub z rozpuszczonego 
i spienionego polietylenu. Izolację pokryć niepalną folią
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 czynno
ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

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

4.3. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami trans
portu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i  materiały stosowane do wykonywania izolacji  cieplnych należy przechowywać w pomieszcze
niach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponie
waż 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 za
wierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne pro
jektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowa
nia), 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 ele
menty). 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,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku odwodnienia 
instalacji kotłowni. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno za
pewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 
grubości ściany. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wyko
nywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

5.2. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi  łączone będą z armaturą i  osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą taśmy teflonowej.
Kolejność wykonywania robót:
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– sprawdzenie działania zaworu,
– nagwintowanie końcówek,
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniają

cym,
– skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
Zawory na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych, oraz łatwo dostęp
nych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowa
nym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamonto
wać zawór kulowy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewo
dów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilka
krotnie  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 ba
dania dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności  instalacji  na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej  powyżej 
0°C.
Każdy zawór sprawdzany jest przez producenta. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawę
dzi nie powinno przekraczać 3 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy prze
prowadzić 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 przekro
czenia jego maksymalnej wartości równej 1,5 ciśnienia roboczego.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ci
śnienia 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 przecie
ków 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 oblicze
niowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczel
ności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowa
nej. 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 na
rzędzi.
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Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej wię
cej niż o -5 do +10 mm.
Rodzaj czynnika i kierunek przepływu oznaczyć odpowiednim kolorem według PN-70/N-01270

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przepro
wadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami techniczny
mi 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 ro
bót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponow
nie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi wykonania instalacji centralnego ogrzewania są szt. m, m2 i urz.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane para
metry.  Kierownik  budowy  (robót)  powiadamia  inwestora  o  gotowości  obiektów do  odbioru  wpisem do 
dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót.
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić po odbiorze, obecność wykwalifikowanego tech
nika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia użytkowników w posługiwaniu się zainstalowany
mi zaworami.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sani

tarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- 7 -


	1.  Wstęp
	1.1.  Przedmiot SST
	1.2.  Zakres stosowania SST
	1.3.  Zakres robót objętych SST
	1.4.  Ogólne wymagania

	2.  Materiały
	2.1.  Przewody
	2.2.  Armatura
	2.3.  Izolacja termiczna

	3.  Sprzęt
	4.  Transport
	4.1.  Rury
	4.2.  Armatura
	4.3.  Izolacja termiczna

	5.  Wykonanie robót
	5.1.  Montaż rurociągów
	5.2.  Montaż armatury i osprzętu
	5.3.  Badania i uruchomienie instalacji
	5.4.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej

	6.  Kontrola jakości robót
	7.  Obmiar robót
	8.  Odbiór robót
	9.  Przepisy związane

