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1. Wstęp. 
1.1. Zakres stosowania WTWiO. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych (WTWiO) powinny 
być stosowane do węzłów ciepłowniczych wodnych w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mogą być również stosowane w 
odniesieniu do węzłów ciepłowniczych wodnych w innych budynkach, jeżeli sposób 
ich eksploatacji jest podobny jak w wyżej wymienionych budynkach. 
1.2. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego węzła 

ciepłowniczego pod kątem możliwości sprawdzenia jego poprawnego 
wykonania i odbioru. 

Prawo budowlane nie określa wymagań jakie powinien spełniać projekt techniczny 
węzła ciepłowniczego. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie 
wymagania, jakie powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do 
wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być 
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 
140/98 poz. 906). Brak jest w kraju dokumentu, który by określał zakres i formę 
projektu technicznego węzła ciepłowniczego. W WTWiO węzłów ciepłowniczych 
opisano wymagania techniczne dotyczące ich wykonania oraz zakres badania przed 
odbiorem, prawidłowości spełnienia niektórych z tych wymagań. Oprócz wymagań i 
badań tradycyjnie oczywistych, które uszczegółowiono, wprowadzono do WTWiO 
wymagania i badania w zakresie związanym ze stosowaniem w wykonywanych 
instalacjach nowych materiałów, wyrobów i technologii. Ponieważ, jak powiedziano 
wcześniej, brak jest w kraju dokumentu, który określałby zakres i formę projektu 
technicznego węzła ciepłowniczego, niektóre z tych wymagań mogą nie zostać w 
projekcie określone w sposób wystarczająco szczegółowy dla umożliwienia 
poprawnego przeprowadzenia badań odbiorczych i sprawdzenia wykonania w 
niezbędnym zakresie. Jeżeli węzeł ciepłowniczy ma być odbierany zgodnie z 
niniejszymi WTWiO, to projekt techniczny tego węzła powinien zawierać określone 
wymagania, których spełnienie będzie przedmiotem oceny podczas odbioru. 
W związku z tym, decyzja o przyjęciu dla określonego węzła ciepłowniczego 
niniejszych WTWiO, związana jest z koniecznością umieszczenia w projekcie 
technicznym wymagań ocenianych podczas odbioru a w razie ich braku, 
uzupełnienia projektu o te wymagania. Pociąga to za sobą potrzebę sprawdzania 
projektu pod tym kątem. 
2. Powołane oraz związane przepisy, normy i warunki techniczne. 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 łipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
109/00 poz. 1157,     Nr 120/00      poz. 1268,      Nr5/01      poz. 42,      Nr 100/01      
poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz, 270)  
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia  
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
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 (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 3/02 Poz. 7!)  
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 I lipca 
199S r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań 
w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U, Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 
9.11.2003 r) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U, 
Nr 79/03 poz. 7 14) (wchodzi w życie od dnia 10.1L200S r) 
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 
września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 
140/98 poz. 906) 
[12] Normy branżowe 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do 
wody i gazu w zastosowaniach sanitarnych i grzewczych 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 
masy na jednostkę długości 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 
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nominalnego) 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87/B-0215I/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania  
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-02423:1999+Ap 
1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody. 
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 
Wymagania i badania. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/PP97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
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siali do malowania. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki.  
PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometrów.Termoelektrycznych. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termo metryczne 
oporników (rezystorów) termo metrycznych. 
PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 
spawanych. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania. 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270,14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
BN- 66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 
90° 
3. Definicje. 
3.1. Węzeł ciepłowniczy. 
Zespół urządzeń służących do: 
przekazywania ciepła, 
przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego,  
pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego,  
ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości, 
zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem temperatury.  
Węzeł ciepłowniczy może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 
wydzielonej jego części. 
3.2. Węzeł ciepłowniczy wodny. 
Węzeł ciepłowniczy, w którym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu 
parametrów jest woda. 
3.3. Węzeł ciepłowniczy indywidualny. 
Węzeł ciepłowniczy zasilający bezpośrednio część wewnętrzną instalacji ogrzewczej 
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i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja. 
3.4. Węzeł ciepłowniczy grupowy. 
Węzeł ciepłowniczy zasilający instalacje ogrzewcze w więcej niż jednym budynku.  
3.5. Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy. 
Węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie parametrów czynnika grzejnego 
następuje w przeponowym wymienniku ciepła. 
3.6. Węzeł ciepłowniczy wodny bezpośredni. 
Węzeł ciepłowniczy, w którym woda sieciowa i woda instalacyjna nie są oddzielone 
przeponą. Węzeł ciepłowniczy bezpośredni może być; 
mieszający (strumienicowy, hydroelewatorowy), w którym następuje przetworzenie 
temperatury, lub temperatury i ciśnienia wody, 
redukcyjny, w którym następuje wyłącznie obniżenie ciśnienia wody, 
przepływowy, w którym przetwarzanie parametrów nie następuje, przy zachowaniu 
pozostałych cech węzła ciepłowniczego. 
3.7. Węzeł ciepłowniczy jednostopniowy szeregowy. 
Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewan ia 
wody wodociągowej. W węźle tym, do przewodu sieci ciepłowniczej zasilającego 
wymiennik ciepła instalacji ogrzewczej, włączone są przewody zasilania i powrotu 
wymiennika ciepła do podgrzewania wody wodociągowej. 
3.8. Węzeł ciepłowniczy jednostopniowy równoległy. 
Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania 
wody wodociągowej. W węźle tym wymienniki ciepła instalacji ogrzewczej i do 
podgrzewania wody wodociągowej włączone są do sieci ciepłowniczej równolegle.  
3.9. Węzeł ciepłowniczy dwustopniowy szeregowy. 
Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania 
wody wodociągowej. W węźle tym wymiennik ciepła do podgrzewania wody 
wodociągowej jest dwustopniowy. Przewody zasilania i powrotu wymiennika drugiego 
stopnia włączone są do przewodu sieci ciepłowniczej zasilającego wymiennik ciepła 
instalacji ogrzewczej. Wymiennik pierwszego stopnia włączony jest szeregowo do 
przewodu sieci ciepłowniczej, powrotnego z wymiennika ciepła instalacji ogrzewczej . 
Woda wodociągowa jest podgrzewana przepływając kolejno przez wymiennik 
pierwszego i drugiego stopnia. 
3.10. Węzeł ciepłowniczy dwustopniowy szeregowo-równoległy. 
Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania 
wody wodociągowej. W węźle tym wymiennik ciepła do podgrzewania wody 
wodociągowej jest dwustopniowy. Wymiennik drugiego stopnia włączony jest do sieci 
ciepłowniczej równolegle z wymiennikiem instalacji ogrzewczej. Przewody zasilania i 
powrotu wymiennika pierwszego stopnia włączone są do przewodu sieci 
ciepłowniczej powrotnego z wymiennika ciepła instalacji ogrzewczej, za (zgodnie z 
ruchem wody sieciowej) włączeniem do niego przewodu powrotnego z wymiennika 
drugiego stopnia. Woda wodociągowa jest podgrzewana przepływając kolejno przez 
wymiennik pierwszego i drugiego stopnia. 
3.11. Woda sieciowa. 
Woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło 
poprzez przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym. 
3.12. Woda instalacyjna. 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
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temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
3.13. Część wewnętrzna instalacji. 
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w ogrzewanym budynku. 
3.14. Część zewnętrzna instalacji. 
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza ogrzewanym budynkiem, 
występująca w przypadku gdy źródło ciepła (węzeł ciepłowniczy, kotłownia) znajduje 
się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego 
pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji. 
3.15. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper). 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika 
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
3.16. Ciśnienie dopuszczalne instalacji. 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
3.17. Ciśnienie próbne. 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
3.18. PN2. 
(zamiast określenia „ciśnienie nominalne" używane jest oznaczenie „PN") Literowo -
cyfrowe oznaczenie używane do celów informacyjnych, dotyczące połączenia 
charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych części składowych 
systemu rurociągowego. Składa się ono z liter PN, po których następuje 
bezwymiarowa liczba. 
3.19. Ciśnienie robocze urządzenia. 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji 
(to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na 
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym 
instalacji. 
3.20. Temperatura robocza, trob (lub toper). 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
3.21. DN3. 
(wymiar nominalny)  Literowo-cyfrowe  oznaczenie  wymiaru   części  składowych  
instalacji rurociągowych, które stosowane jest w celach informacyjnych. Składa się 
ono z liter DN, po których następuje bezwymiarowa liczba całkowita, która jest 
pośrednio związana z wymiarem • fizycznym  otworu  lub  średnicy  zewnętrzne j  
końcówek przyłączeniowych,  wyrażonym w milimetrach. 
3.22. Specyfikacja techniczna. 
Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego 
wytwarzania w zakresie   jakości,    parametrów    technicznych,    bezpieczeństwa   i    
wymiarów,    w   tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii 
badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 
4. Dokumentacja techniczna wykonawcza. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, odrębnym przepisem [11] regulowane są 
jedynie zakres i zawartość dokumentacji budowlanej, niezbędnej do uzyskania 
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pozwolenia na budowę, w WTWiO określono zakres i zawartość dokumentacji 
technicznej wykonawczej, która w szczególności powinna zawierać: 
plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z 
projektowanym węzłem oraz dojazdu do niego, 
opis techniczny projektowanego węzła z charakterystyką ogólną źródła ciepła i 
roboczymi parametrami pracy węzła ciepłowniczego,  
warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do 
określonego wydawnictwa, albo - po wdrożeniu specyfikacji technicznych do 
polskiego systemu budownictwa - zbiór specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót objętych projektem, 
obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne poszczególnych układów węzła 
ciepłowniczego, 
rysunki na rzutach rozmieszczenia poszczególnych urządzeń węzła, konieczne 
schematy, przekroje pionowe i poziome, rysunki koordynacyjne z naniesionymi 
elementami budowlanymi i innymi instalacjami itp., z uwzględnieniem sposobu 
prowadzenia i mocowania przewodów, 
sposób rozwiązania i rozmieszczenie podpór i wsporników (wieszaków), 
zapewniający: 
łatwy i trwały montaż przewodów, 
zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń oraz 
dodatkowych sił rozciągających połączenia na przewodach, 
zabezpieczenie przewodu przed stykaniem się z przegrodą budowlaną lub innymi 
elementami budowli, 
ograniczanie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodzie i przegrodach 
budowlanych, 
sposób mocowania armatury znajdującej się na przewodach, która powinna być w 
miarę potrzeby zamocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zamocowania 
powinny: 
chronić przed przenoszeniem na przewód naprężeń wynikających z obciążenia 
armaturą i ręcznej jej obsługi (szczególne dotyczy to armatury odcinającej),  
chronić przed przenoszeniem na korpus armatury naprężeń wynikających z wydłużeń 
cieplnych przewodów, 
uniemożliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą  (dotyczy to także 
odpowietrzników miejscowych). 
sposób regulacji wstępnej w tym, nastawy poszczególnych urządzeń i elementów 
regulacyjnych. 
rozwiązanie ochrony antykorozyjnej przewodów i innych elementów węzła,  
rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury i pozostałych elementów węzła, 
rysunki (opisy) elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,  
zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, 
ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 
W przypadku montażu węzła jako prefabrykowanego, kompletnego zestawu 
elementów (tzw. węzła kompaktowego), dokumentacja techniczna wykonawcza 
może być ograniczona do warunków transportu tego zestawu do pomieszczenia 
węzła, jego umiejscowienia i przyłączenia do źródła ciepła i instalacji odbiorczych 
pod warunkiem, ze węzeł jako wyrób ma odrębną, kompletną dokumentację. 
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5. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w węzłach ciepłowniczych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], 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 
[7] i [8]. 
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, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia [6], 
wyroby budowlane oznaczone znakiem 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, 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, 
oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
6. Wykonanie węzła ciepłowniczego. 
6.1. Wymagania ogólne. 
6.1.1. Węzeł ciepłowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić 
obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 
bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
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6.1.2. Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego 
wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
6.1.3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, 
przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], 
spełnienie wymagań tego rozporządzenia jest możliwe także w inny sposób, 
stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - 
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
6.1.4. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], węzeł ciepłowniczy powinien być 
wykonany, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób 
umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania, zgodnie z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tego węzła oraz we 
właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych 
w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla 
budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]).  
6.1.5. Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany w oparciu o uzgodnioną z 
dostawcą ciepła i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
6.1.6. Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające  z 
nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 
dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 
6.1.7. Pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz jego podstawowe wyposażenie 
powinno odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423. Przy 
stosowaniu węzłów prefabrykowanych (kompaktowych) o masie skoncentrowanej na 
małej powierzchni, należy uwzględnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe na 
podłogę pomieszczenia węzła. W przypadku ich przekroczenia, dokumentacja węzła 
powinna uwzględniać szczegółową lokalizację fundamentowania węzła 
kompaktowego. 
6.1.8. Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu 
komunikacyjnym do pomieszczenia węzła w czasie transportu węzła 
prefabrykowanego, dokumentacja techniczna powinna podawać sposób jego 
wprowadzenia do pomieszczenia węzła. 
6.1.9. Gdy transport węzła kompaktowego, zasobnika wody ciepłej lub innych 
elementów wyposażenia ze względu ma masę lub gabaryty jest niemożliwy 
istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie 
zewnętrznej pomieszczenia węzła specjalny luk montażowy.  
6.1.10. Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła 
ciepłowniczego jak również doprowadzające czynnik ogrzewany z węzła do instalacji 
ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody ciepłej i ciepła technologicznego) 
powinny być wyposażone w armaturę odcinającą. 
6.1.11. Zaleca się, żeby armatura odcinająca węzeł od źródła ciepła i instalacji 
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odbiorczych znajdowała się w pomieszczeniu węzła. 
6.1.12. Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed 
przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w węzłach 
ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-
02414; PN-B-02416; PN-B-02440 przy ich usytuowaniu: 
w bezpośrednich węzłach ciepłowniczych instalacji ogrzewczych wodnych z redukcją 
parametrów temperaturowych i ciśnieniowych (węzły strumienicowe 
(hydroelewatorowe) i zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilającym za 
urządzeniem redukcji parametrów czynnika grzejnego, a w węzłach zmieszania 
pompowego także na przewodzie powrotnym węzła, 
w wymiennikowych węzłach ciepłowniczych ogrzewczych wodnych, przy 
zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym - na 
wylocie wody ogrzewanej z wymiennika ciepła przed armaturą odcinającą. W 
przypadku baterii wymienników połączonych wspólnym kolektorem lecz 
wyposażonych indywidualnie w armaturę odcinającą, każdy z wymienników powinien 
być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa umiejscowionym między armaturą 
odcinającą wymiennik, 
w węzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwa powinien być 
usytuowany na dopływie zimnej wody między wymiennikiem (podgrzewaczem) i 
zaworem zwrotnym. 
w węzłach z zasobnikiem wody ciepłej należy zastosować: 
albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody ciepłej,  
albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody 
ciepłej, umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej 
między podgrzewaczem i zaworem zwrotnym. 
6.1.13. Nastawa zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 
10% wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w 
danym punkcie usytuowania. 
6.1.14. W przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennika instalacji ogrzewczej 
naczyniem wzbiorczym otwartym, rurociągi: przelewowy i sygnalizacyjny powinny być 
odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Nad zlew powinny 
być także odprowadzone przewody odpowietrzające z instalacji centralnego 
ogrzewania odpowietrzanych centralnie. 
6.1.15. Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów 
spustowych należy wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną 
studzienkę lub zlew jeśli jest on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów.  
6.1.16. Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz (układ pomiarowo -
rozliczeniowy) zliczający całkowitą ilość ciepła pobieraną przez węzeł z sieci 
ciepłowniczej. W węzłach wielofunkcyjnych dla rozdziału ilości ciepła na 
poszczególne funkcje węzła, wyposażenie w zakresie ciepłomierzy może być 
rozszerzone. 
6.1.17. Jeżeli przepływ wody przez przepływomierz ciepłomierza dopuszczalny jest 
tylko w jednym kierunku, należy za tym elementem zastosować zawór zwrotny 
6.1.18. Filtr siatkowy należy także stosować przed przepływomierzem ciepłomierza z 
mechanicznym elementem pomiarowym. 
6.1.19. Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w wodomierz na 
dopływie wody zimnej do wymiennika wody ciepłej. 
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6.1.20. W węźle ciepłowniczym oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą 
przedmiotową PN-B-02423, na każdym odgałęzieniu węzła na którym znajduje się 
armatura regulacyjna sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o 
gęstości siatki co najmniej 96 oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury 
regulacyjnej nie wymaga inaczej. 
6.1.21. Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła ciepłowniczego 
wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymagają zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne 
wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H-
97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H-97050. Tak 
przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu 
materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną 
temperaturę zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem technicznym. 
Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i 
nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80- 120 pm, Staranność wykonania powłoki 
antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg 
przedmiotowej normy PN-H-97070. 
6.1.22. Rurociągi i urządzenia węzła ciepłowniczego o podwyższonej temperaturze 
powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie węzła powinny być izolowane 
cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym węzła i 
odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną nie 
należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń węzła, na których 
znajduje się firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być 
czytelne bez naruszania izolacji. 
6.1.23. Zaleca się stosowanie w węźle ciepłowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika 
bezciśnieniowego wody uzdatnionej do uzupełniania zładu tej instalacji. Pojemność 
zbiornika powinna odpowiadać pojemności całkowitej instalacji lub pojemności 
największej sekcji instalacji odcinanej armaturą na głównych rozdzielaczach 
(kolektorach) usytuowanych w węźle ciepłowniczym, 
6.1.24. Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację odbiorczą o odporności termicznej 
mniejszej od maksymalnej temperatury jaka może wystąpić w przypadkach 
awaryjnych powinien być wyposażony w automatyczny ogranicznik temperatury. 
Jego zadziałanie powinno w sposób trwały powodować odcięcie przepływu czynnika 
grzejnego, do czasu interwencji i usunięcia przyczyny takiego stanu przez obsługę 
węzła. 
6.1.25. W przypadku limitowania przepływu czynnika grzejnego w rozliczeniach za 
ciepło, węzeł ciepłowniczy powinien być wyposażony w automatyczny układ regulacji 
przepływu czynnika grzejnego z ogranicznikiem przepływu o konstrukcji 
umożliwiającej założenie plomby po zadaniu nastawy obliczeniowej.  
6.1.26. Węzeł ciepłowniczy instalacji ogrzewczej powinien być wyposażony w układ 
automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą w funkcji 
temperatury zewnętrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z 
siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w 
przypadku zaniku zasilania lub awarii. 
6.1.27. Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w układ 
automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy). 
Konstrukcja układu regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcję 
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zwrotną w przypadku zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamknięcie zaworu).  
6.2. Materiały. 
6.2.1. W węzłach ciepłowniczych należy stosować rurociągi metalowe z tym, że: 
w obiegach wody grzejnej należy-stosować rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej 
normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244, 
w obiegach wody instalacji ogrzewczej należy stosować nary stalowe bez szwu iub 
stalowe przewodowe ze szwem wg w/w norm, rury miedziane wg normy PN-EN 
1057, 
w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe ocynkowane wg 
PN-B-74200, rury ze stali odpornych na korozję wg PN-H-74242 iub rury miedziane 
wg normy PN-EN 1057. 
6.2.2. Nie dopuszcza się stosowania w węzłach ciepłowniczych rurociągów z 
tworzyw sztucznych. 
6.2.3. W węzłach ciepłowniczych należy stosować wymienniki ciepła ze stali 
odpornych na korozję oraz z miedzi lub jej stopów jeśli parametry robocze na to 
zezwalają. 
6.2.4. Dopuszcza się w węzłach instalacji ogrzewczych stosowanie przepływowych 
wymienników ciepła ze stali węglowych zabezpieczonych przed korozją.  
6.2.5. Dopuszcza się w węzłach wody ciepłej stosowanie zasobników ciepłej wody 
oraz wymienników ciepła pojemnościowych (podgrzewaczy) wykonanych ze stali 
węglowych zabezpieczonych przed korozją powłokami malarskimi lub emalierskimi, 
które są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 
6.2.6. Dobór materiałów dla węzła ciepłowniczego oraz dopuszczalność łączenia i 
kontaktu ze sobą różnorodnych materiałów w poszczególnych obiegach 
funkcjonalnych węzła powinien uwzględniać kryteria w tym zakresie zawarte w 
wymaganiach ogólnych niniejszych WTWiO. Dla obiegu ciepłej wody należy 
uwzględniać kryteria w tym zakresie, zawarte w WTWiO instalacji wodociągowych 
[12]. 
6.3. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń. 
6.3.1. Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w 
pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu 
rozwiązania funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia 
zaprojektowanych urządzeń, jeśli wiąże się to z optymalizacją, zwartością, likwidacją 
kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta 
węzła. 
6.3.2. Urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być ustawione w węźle w położeniu 
wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 
6.3.3. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki 
ciepła, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny być montowane w 
węźle z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
6.3.4. Rurociągi w węźle ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy 
stropie węzła na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku gdy 
konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy 
mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w 
betonowej podłodze pomieszczenia węzła. Konstrukcje wsporcze powinny 
zapewniać stałość położenia rurociągów węzła. 
6.3.5. Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to 



 
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI WĘZŁA C.O.  

W BUDYNKU PRZY ULICY FARNEJ 8 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 

 

 

 

 
USŁUGI  PROJEKTOWE  NADZORY  I  RZECZOZNAWSTWO 

UL. RUDNICKIEGO 3/36  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI   TEL. 0-44/646-78-71  GSM 0601-34-76-87 
 

16 

 

pozwala, lub na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w 
betonowej podłodze węzła należy mocować także urządzenia węzła, jak: wymienniki 
ciepła, odmulniki, duże pompy bezdławnicowe i inne, których masa i wymiary 
gabarytowe mogą stwarzać nudności z ich montażem i demontażem jak również 
mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów na których są zamontowane. 
Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacją, 
odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń 
elastycznych elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłużeń 
termicznych, elastyczne amortyzatory drgań itp,). 
6.3.6. Rurociąg powrotny węzła ciepłowniczego powinien znajdować się nie niżej niż 
30 cm nad podłogą. Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła 
nie powinna być mniejsza niż 60 cm. Odległość tych przewodów od ścian nie 
powinna być niniejsza niż 50 cm. 
6.3.7. Rurociągi w węzłach ciepłowniczych, na których znajduje się strumienica 
powinny być prowadzone poziomo na długości 2,5-r 3,0 m. Wszystkie inne rurociągi 
powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie znajduje 
się armatura spustowa. 
6.3.8. Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami 
w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych 
elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się 
stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami przez spawanie. 
6.3.9. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po 
przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy 
PN-ISO 6761, Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień 
powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. 
6.3.10. Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 
gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych 
ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 
6.3.11. Elementy rurowe węzłów prefabrykowanych (kompaktowych) łączące 
poszczególne urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do 
instalacji ogrzewczej powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane 
mechanicznie z rur stalowych przewodowych, w których metodą spawania 
umieszczono wszelkie niezbędne odgałęzienia, króćce i kołnierze przyłączne, króćce 
pomiarowe itp. W obiegach wody ciepłej elementy wykonywane w takiej technologii 
powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali odpornej na korozję. 
Jeżeli obiegi wody ciepłej wykonywane są przy użyciu ocynkowanych rur stalowych i 
gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, należy dążyć do stosowania możliwie 
najmniejszej ilości połączeń gwintowanych. 
6.3.12. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień 
powinna odpowiadać, co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych 
określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 
6.3.13. Rurociągi węzłów ciepłowniczych wykonane z miedzi powinny być łączone 
zgodnie z ogólnymi wymaganiami niniejszych warunków tj. przez lutowanie lub 
połączeniami zaciskowymi. 
6.3.14. Pompy wirowe fundamentowe powinny być mocowane do fundamentów przy 
użyciu amortyzatorów drgań przystosowanych do typu i wielkości pompy. 
6.3.15. Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku 
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równoległego łączenia pomp. na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą 
odcinającą należy montować zawór zwrotny. 
6.3.16. Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych 
odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym 
natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się 
pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym 
położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą. 
6.3.17. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny 
być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.  
6.3.18. Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być 
wykonywane przy użyciu elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie 
dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp 
(w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie (przetaczanych automatycznie) zaleca 
się stosowanie łączników amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych. 
6.3.19. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w 
położeniu zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory regulacyjne z 
siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem 
skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 
6.3.20. Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod 
rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu 
wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa 
itp, 
6.4. Zasady montażu prefabrykowanego węzła (kompaktowego). 
6.4.1. Przed montażem prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) 
należy przeprowadzić odbiór techniczny - częściowy pomieszczenia węzła. 
6.4.2. Węzeł ciepłowniczy prefabrykowany (kompaktowy) powinien być dostarczony 
przez producenta z protokółem odbioru częściowego. 
6.4.3. W przypadku konieczności częściowego demontażu węzła podczas transportu 
do pomieszczenia węzła, po ponownym jego montażu w pomieszczeniu węzła należy 
wykonać częściowy jego odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym. 
6.5. Zasady montażu urządzeń kontrolno – pomiarowych. 
6.5.1. Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń 
pomiarowych służących do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do 
przygotowania ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi 
przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga 
miejsce i sposób montażu czujników termo metrycznych oraz zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń.  
6.5.2. Pomiar temperatury w węźle ciepłowniczym powinien być prowadzony w 
następujących punktach: 
na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła, 
na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z węzła oraz instalacji ogrzewczych,  
na zasobnikach wody ciepłej w 1/4 i 3/4 wysokości zbiornika, 
wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń węzła następuje 
zmiana parametrów temperaturowych. 
6.5.3. Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) w węźle ciepłowniczym powinien być 
prowadzony w następujących punktach: 
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na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do węzła, 
na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z węzła do instalacji odbiorczych,  
na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 
na zasobnikach ciepła, 
wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w 
węźle. 
6.5.4. Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych węzła należy 
stosować: 
szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom  przedmiotowej  
normy PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01), 
termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego 
stopnia Celsjusza, 
termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi 
odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820. 
6.5.5. Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych węzła 
ciepłowniczego należy stosować; 
ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów <J,5 
odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być 
wyposażone w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą 
przedmiotową PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach 
pomiarowych o podwyższonej temperaturze powinny być zasyfonowane. 
elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia.  
6.5.6. Zaleca się stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych lub 
elektrycznych w punktach pomiarowych, w których parametr ten jest niezbędny, a 
określany w oparciu o wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp 
cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji odbiorczych itp. 
6.5.7. W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także 
różnicy ciśnienia) - przy użyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenośnego 
miernika elektrycznego tych parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych 
wartości mierzonych - należy oprócz pomiarów centralnych stosować stacjonarne 
termometry i manometry na przewodach wejściowych i wyjściowych (do instalacji 
odbiorczych) węzła ciepłowniczego oraz w punktach redukcji ciśnienia.  
6.5.8. Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających 
instalacje ogrzewcze oraz za urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym 
reduktorem) powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość 
dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym. 
6.6. Tuleje ochronne. 
6.6.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  
6.6.2. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
6.6.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
6.6.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 
2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm  
powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
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6.6.5. 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. 
6.6.6. 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. 
6.6.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie 
budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi uzyskanie gazoszczelności ' i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
6.6.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  
6.6.9. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 
6.7 Montaż armatury. 
6.7.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. 
6.7.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
6.7.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
6.7.4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
6.7.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
6.8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i 
innych elementów węzła ciepłowniczego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 
elementów węzła ciepłowniczego wykonanych ze stali węgłowej, powinno być 
wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym węzła. 
6.9. Izolacja cieplna. 
6.9.1. Przewody węzła ciepłowniczego powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza 
się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów, jeżeli z projektu technicznego tego 
węzła wynika wymaganie nie izolowania określonych przewodów. 
6.9.2. Armatura węzła ciepłowniczego powinna być izolowana cieplnie, jeżeli 
wymaganie to wynika z projektu technicznego tego węzła. 
6.9.3. 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.  
6.9.4. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym węzła 
ciepłowniczego. 
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6.9.5. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
6.9.6. 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. 
6.9.7. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zawilgoceniem. 
6.9.8. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
6.10. Oznaczanie. 
6.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej 
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z  
przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego. 
6.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
6.10.3. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z 
użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
7. Wykonanie regulacji węzła ciepłowniczego. 
7.1. Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności węzła ciepłowniczego w stanie zimnym. 
7.2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym węzła ciepłowniczego.  
8. Instalacja do dozowania inhibitora korozji. 
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach, gdy wprowadzenie 
inhibitora jest wymagane, powinna być wykonana w zakresie i w sposób określony w 
projekcie technicznym instalacji. 
9. Obmiar robót powykonawczy. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
węzła ciepłowniczego. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
rozporządzenia [8], w tym np.: 
długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników, 
długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,  
10. Dokumentacja techniczna powykonawcza. 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej węzła ciepłowniczego 
określają niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z 
wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 
opis techniczny wykonanego węzła z charakterystyką ogólną źródła ciepła i 
nominalnymi parametrami pracy węzła, 
projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość 
wykonania, na którym naniesiono dokonane w trakcie 'montażu zmiany i 
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uzupełnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy 
itp.), 
obliczenia powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane 
określające nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych). 
dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem 
technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami, 
instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno - ruchową tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
na wyroby objęte gwarancją, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora. 
obmiar robót powykonawczy. 
 
 
11. Odbiory węzła ciepłowniczego. 
11.1. Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego. 
11.1.1. Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego obejmuje 
pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania nie mogą być wykonane 
przy odbiorze technicznym -końcowym (tzw. prace zanikające). 
11.1.2. Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego należy dokonywać 
szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  
11.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku 
do następujących rodzajów robót: 
wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 
wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów - 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 
wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne wykonanie dna i 
ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
11.1.4. Po dokonaniu odbioru technicznego - częściowego węzła ciepłowniczego 
należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego. 
W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
11.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 
przydatności do prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru technicznego - częściowego 
węzła ciepłowniczego. 
11.2.  Odbiór techniczny - końcowy węzła ciepłowniczego. 
11.2.1.Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego 
po spełnieniu następujących warunków: 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy węźle ciepłowniczym, łącznie z 
wykonaniem izolacji cieplnej, 
instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
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pozytywnym, 
zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności 
regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne), 
dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego. 
11.2.2. Przy odbiorze technicznym - końcowym węzła ciepłowniczego należy 
przedstawić następujące dokumenty: 
projekt techniczny powykonawczy węzła ciepłowniczego (z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  
dziennik budowy, 
potwierdzenie zgodności wykonania węzła ciepłowniczego z projektem technicznym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
obmiary powykonawcze, 
protokóły odbiorów technicznych częściowych (patrz załącznik 2), 
protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz załącznik 1),  
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 
których wykonano węzeł ciepłowniczy, 
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozom technicznego, i) 
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego. 
11.2.3. W ramach odbioru końcowego należy: 
sprawdzić czy węzeł ciepłowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranego węzła ciepłowniczego z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw., 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 
sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
uruchomić instalację węzła ciepłowniczego, sprawdzić osiąganie zakładanych 
parametrów, 
11.2.4. Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem węzła 
ciepłowniczego do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania węzła ciepłowniczego do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. 
11.2.5. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania węzła ciepłowniczego do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
węzła. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy węzła nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
12. Badania odbiorcze. 
12.1. Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego powinny przebiegać wg metodyki 
badań określonej przedmiotową normą PN-B-02423 uwzględniającej ich podział na 
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badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 
12.2. Metodyka niektórych badań odbiorczych określonych przedmiotową normą PN-
B-02423, a które nie zostały w niej sprecyzowane: 
Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych 
i zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej lub 
kotłowni oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez węzeł.  
Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla 
każdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi 
funkcjonalne oddzielone są od siebie urządzeniami o dopuszczalnej różnicy ciśnienia 
mniejszej niż ciśnienie próbne, badanie szczelności należy przeprowadzić dla tych 
obiegów jednocześnie tak, aby dopuszczalna różnica ciśnienia dla tych urządzeń nie 
została przekroczona. 
Po stronie wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona 
dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego; 
- 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie robocze +3 bary dla ciśnienia 
roboczego większego od 5 barów, 
- 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 2 bary, dla ciśnienia roboczego do 5 
barów. 
Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego 
powinno się odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas 
próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba 
szczelności na zimno powinna być przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym 
wymaganym dla tych instalacji. 
Jeżeli w układach węzła ciepłowniczego zamontowane są urządzenia, których 
ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu w określonym układzie węzła, 
natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niższe, na czas 
badania szczelności węzła urządzenia te powinny być odcięte od badanego obiegu 
węzła. Jeżeli nie ma możliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, 
należy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego 
najsłabszemu urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niz 1,25 ciśnienia roboczego 
tego obiegu węzła. 
Badanie wyregulowania zawoai bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez 
powolny wzrost ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu jego 
zamontowania i obserwację manometru związanego z badanym zaworem. 
Zadziałanie zawoai bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia 
dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 
12.2. Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. 
Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi 
funkcjonalne węzła powinny być przeprowadzone przy wykorzystaniu 
przepływomierza licznika ciepła a polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów 
czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczególnych funkcji węzła i 
porównaniu ich z wartościami obliczeniowymi. Pomiary takie należy powtórzyć dla 
całego węzła po uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 
Badania wymienników ciepła w czasie trwania mchu próbnego powinny obejmować 
kontrolę i rejestrację temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wpływającego i 
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opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych przy 
ustalonym nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych 
pomiarów powinny być porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła. W 
przypadku baterii wymienników łączonych równolegle, celem określenia obciążeń 
cieplnych poszczególnych wymienników pomiary temperatury czynnika grzejnego i 
ogrzewanego należy wykonać dla całej baterii oraz dla poszczególnych wymienników 
wchodzących w jej skład. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie 
każdego wymiennika, pomiary te powinny być wykonywane na króćcach 
przyłącznych wymienników przy użyciu przenośnych mierników temperatury z 
czujnikami przylgowymi. 
12.4. Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny 
obejmować: 
badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie 
wzrostu ciśnienia w poszczególnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i 
odczyt na manometrze ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory 
bezpieczeństwa powinny zachować nastawę dokonaną na zimno, 
kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności 
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika 
grzejnego wychodzącego do instalacji odbiorczej powyżej temperatury nastawy i 
obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. 
12.5. Badania szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację 
wszystkich połączeń węzła w trakcie ogrzewania i ochładzania układu węzła.  
12.6. Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinny 
obejmować: 
badanie regulatorów    różnicy    ciśnienia    poprzez    odczyt    ciśnienia    na    
manometrach zainstalowanych w pobliżu króćców czujnikowych regulatorów i 
porównanie wyników badań z wartością wymaganą w projekcie technicznym. 
Dopuszczalna odchyłka od wartości zadanych nie powinna przekraczać 
deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań tych należy używać 
manometrów o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometrów różnicowych o takiej klasie 
pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym, 
badanie regulatora i ogranicznika przepływu poprzez cykliczne odczyty na 
przepływomierzu licznika ciepła i rejestrację przepływów chwilowych podczas 
stopniowego otwierania do pełnego otwarcia, a następnie zamknięcia zaworów 
regulacyjnych wszystkich obiegów funkcjonalnych wody grzejnej węzła. Wynik 
badania należy uznać za pomyślny, jeżeli maksymalny przepływ czynnika grzejnego 
przez węzeł nie przekroczył wartości obliczeniowej (nastawionej) o więcej niż 5%,  
badanie zaworów redukcyjnych przez wymuszanie zmian przepływu czynnika 
grzejnego do urządzeń odbiorczych i cykliczne odczyty ciśnienia za zaworem 
redukcyjnym (za każdym zaworem redukcyjnym przy redukcji wielostopniowej) i 
porównanie odczytów z nastawą określoną w projekcie technicznym, 
badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła wody cieplej (temperatury 
cieplej wody) powinno być wykonane przez odczyty i rejestrację w określonym 
przedziale czasowymi temperatury wyjściowej wody cieplej do instalacji odbiorczej. 
Odczyty i rejestrację należy przeprowadzić zarówno przy braku rozbiorów wody 
ciepłej jak i przy czynnych punktach poboru cieplej wody. Ocena wyników badania 
powinna uwzględniać utrzymywanie temperatury wody ciepłej na poziomie nastawy  
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podczas braku jej rozbioru jak też amplitudę wahań temperatury wody ciepłej w 
zależności od wielkości rozbiorów statystycznych, 
badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła instalacji ogrzewczej 
powinno być wykonane przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów 
temperaturowych czynnika zasilającego instalacje odbiorcze. Ocena wyników 
badania powinna uwzględniać zgodność wyników badań z nastawą regulatora i 
utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji 
odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego zgodnie z tablicami 
regulacyjnymi dostawcy ciepła, 
zaleca się wykonywanie badania i oceny działania automatycznej regulacji węzła 
ciepłowniczego w oparciu o rejestrację ciągłą parametrów temperaturowych 
będących miernikiem skuteczności działania regulacji węzła przez okres 12÷24h w 
czasie ruchu próbnego. Zapisy tych parametrów powinny być załącznikiem do 
protokółu badań odbiorczych węzła. 
badanie działania regulacji ręcznej węzła polega na kontroli ręcznego zamknięcia, 
otwarcia lub stałej nastawy w dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z 
siłownikami elektrycznymi wyposażonymi w taką funkcję wykorzystywaną w 
przypadkach awaryjnych. 
 
12.7. Do końcowego protokółu odbioru węzła ciepłowniczego powinny być 
załączone: 
wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich 
oceną,  
wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz 
z ich oceną, 
potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, 
13. Piśmiennictwo. 
[1] Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty określające 
przedmiot zamówienia  na  roboty  budowlane;  A.  Krupa,  K.   Staśkiewicz,   Izba 
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002.  
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988.  
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 
II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i 
Cenników - Warszawa, 1974. 
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II.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE W POMIESZCENIU WĘZŁA CIEPLNEGO. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w węzła 
cieplnego. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
instalacje elektryczne oświetleniowe, 
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, 
montaż tablicy rozdzielczej w węzła cieplnego, 
instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
demontaż instalacji elektrycznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
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dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 
niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 
Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
Do wykonania instalacji elektrycznych w węzła cieplnego mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji elektrycznych w węźle cieplnym 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1.  Tablica  rozdzielcza węzła cieplnego  z wyposażeniem  projektowanym  
indywidualnie  wg  dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
2.2. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle 
lub betonie. 
Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 1,5 mm2, (do 
instalacji szczelnych). 
Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 
80 mm. 
Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 
A, 250 V. 
Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 
betonie. 
Gniazda wtyczkowe 16 A, do mocowania na cegle lub betonie. 
Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 
2.3. Złącza kontrolne instalacji wyrównawczej. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
Składowanie materiałów na budowie: 
- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 



 
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI WĘZŁA C.O.  

W BUDYNKU PRZY ULICY FARNEJ 8 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 

 

 

 

 
USŁUGI  PROJEKTOWE  NADZORY  I  RZECZOZNAWSTWO 

UL. RUDNICKIEGO 3/36  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI   TEL. 0-44/646-78-71  GSM 0601-34-76-87 
 

28 

 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  
5.1. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  
5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w 
przepustach rurowych, 
Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 
5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
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Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
5.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe.  
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 
korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów. 
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach. 
Układanie rur. 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 
ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 
łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 
15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 
rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Wciąganie przewodów. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 
oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
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użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
w wykonaniu zwykłym, 
w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
w listwach PCW. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:  
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 
zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  
Układanie przewodów na uchwytach. 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 
odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 
wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.  
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
Ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 
założeniem pokryw. 
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 
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założeniem pokrywy. 
5.8. Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce   przewodów  miedzianych  z   żyłami  wielodrutowymi   (linek)   powinny  być   
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
5.9. Przyłączanie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
–   przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
–   przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
–   przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
5.10. Montaż tablicy rozdzielczej. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób podany w dokumentacji. 
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Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
–   zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
–   dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
–   założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
–   podłączyć obwody zewnętrzne 
–   podłączyć przewody ochronne 
5.11. Próby pomontażowe. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
–   pomiar rezystancji izolacji instalacji 
–   pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
–   pomiary impedancji pętli zwarciowych 
–   pomiary rezystancji uziemień 
5.12. Demontaż instalacji elektrycznych. 
W pomieszczeniach adaptowanych dla potrzeb kotłowni należy wykonać demontaż 
instalacji wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.  
6. Kontrola jakości robót. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: –   zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
–   właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
–   załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
–   wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót. 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia 
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką 
obmiarową jest komplet robót. 
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 



 
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI WĘZŁA C.O.  

W BUDYNKU PRZY ULICY FARNEJ 8 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 

 

 

 

 
USŁUGI  PROJEKTOWE  NADZORY  I  RZECZOZNAWSTWO 

UL. RUDNICKIEGO 3/36  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI   TEL. 0-44/646-78-71  GSM 0601-34-76-87 
 

33 

 

do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 8. 
10. Przepisy związane. 
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce poliwinilowej, okrągłe.  
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. 
Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinilowej. 
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  
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III.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE W 
POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO. 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania różnych prac 
budowlanych w węźle cieplnym. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac budowlanych przystosowujących pomieszczenia dla 
potrzeb nowego węzła cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
wykonanie tynków na ścianach, 
malowanie ścian i sufitów, 
wykonanie studni schładzającej i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej,  
wyłożenie terakotą posadzki w pomieszczeniu węzła cieplnego, 
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Roboty rozbiórkowe. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
2.2.3. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.3. Wykonanie tynków. 
2.3.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
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zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 
13139:2003, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do zapraw murarskich i tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich -średnioziarnisty. 
2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy murarskiej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy murarskiej dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement:        wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Malowanie ścian i sufitów. 
2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4.2. Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
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2.4.3. Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - na tynkach można stosować farby 
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
2.4.4. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
2.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej  
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.5.1. Studnia schładzająca. 
Studzienka powinna być wykonana z materiałów trwałych. Zaleca się: 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z: 
kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-76/B-1203737. 
Dno studzienki. 
Dno   studzienki   wykonuje   się  jako   monolit  z  betonu  hydrotechnicznego   o   
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) wraz z domieszkami 
uszczelniającymi, 
Właz kanałowy. 
Właz kanałowy powinien być typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01 i mieć średnicę nie 
mniejszą niż 600 mm. 
Płyta pokrywowa. 
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Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów.  
Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, 
PN-B-11111. 
2.5.2. Przewody. 
Instalacja   kanalizacyjna   zostanie   wykonana   z rur   kanalizacyjnych   
kielichowych   z   PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
2.5.3. Armatura. 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę wypływową.  
2.6. Składniki mieszanki betonowej. 
Cement. 
Dopuszczalne jest  stosowanie jedynie   cementu  portlandzkiego   czystego,  tj.   bez  
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 marki „25” - do betonu klasy 
B7,5-B20. 
Cement   w   opakowaniu   powinien   być   pakowany   w   worki   papierowe   WK,   
co   najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
Kruszywo. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne  odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
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3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola  partii  kruszywa przed  użyciem  go  do  wykonania mieszanki  betonowej   
obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/1
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2.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
2.7.1. Woda wg PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.7.2. Wyroby terakotowe. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ± 0,5 mm 
krzywizna:  1,0 mm 
Pakowanie. 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
2.7.3. Materiały pomocnicze. 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo gotowe kleje. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej, 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny lub 
gotowe mieszanki. 
2.8. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Do wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Materiały użyte do wykonania wentylacji w kotłowni 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. 
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3. Sprzęt. 
3.1. Roboty rozbiórkowe. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
3.2. Wykonanie tynków. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.3. Malowanie ścian i sufitów. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków malarskich. 
3.4.  Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki  ściekowej 
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 czas ie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca przystępujący do 
wykonania studni schładzającej i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
sprzętu do zagęszczania gruntu, 
wciągarki mechanicznej. 
4.   Transport. 
4.1. Roboty rozbiórkowe. 
Transport materiałów  z  rozbiórki  środkami transportu.  Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
4.2. Wykonanie tynków. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Pustaki i cegły mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Pustaki i cegły luzem należy układać na 
środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
4.3. Malowanie ścian i sufitów. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.4. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej  
4.4.1. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
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przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 
wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na 
środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane 
luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami 
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy 
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
Właz  kanałowy  może   być  transportowany  luzem  dowolnymi   środkami  
transportu  w   sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
4.5. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4.6. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Elementy wentylacji nawiewno-wywiewnej będą dostarczane na plac budowy 
transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji, należy 
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport 
ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
5.   Wykonanie robót. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
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5.1. Wykonanie tynków. 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.1.2. Przygotowanie podłoży. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.1.3. Malowanie ścian i sufitów. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1.4. Przygotowanie podłoży. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.1.5. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3÷5. 
5.1.6. Wykonywania powłok malarskich. 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, 
barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez 
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uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.2. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale je 
oznaczy. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu 
ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Rurociągu kanalizacji powinny być prowadzone z 1,5% spadkiem w kierunku od 
przyborów do studzienki. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie 
zmieniła położenia. 
Studzienkę schładzającą należy wykonać o średnicy 0,80 m. 
Studzienkę należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej ze spadek co 
najmniej 1,5 % w kierunku zainstalowanej pompy. 
Studzienkę zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 
Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 
5.3. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, 
kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") 
fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez 
przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny 
ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. 
Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Nakładanie 
zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. 
Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi 
upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 
godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
5.3.1. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej. 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika 
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z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Zaprawę klejową nanosimy 
równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy 
po powierzchni pacą zębatą. 
5.3.2. Przyklejanie płytek podłogowych. 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego 
rozplanowania płytek na podłodze. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od 
najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej 
opisanymi zasadami. 
Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1 m 2, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od 
rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Prawidłowo przyklejona 
płytka ma kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy 
osobno jako ostatnie. 
5.3.3. Spoinowanie płytek. 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania terakoty można przystąpić 
do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, 
której kolor odpowiednio sobie dobieramy. 
Zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej 
gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. 
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią 
płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o 
dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy 
(1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępujemy do 
końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką 
gąbką. 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do 
czynienia z wodą, tak jak w kotłowni, wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu silikonowe masy do 
uszczelniania. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. 
Przy użyciu spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami 
wodą z dodatkiem mydła. 
Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając 
właściwy kształt spoinie. Zraszanie wodą powoduje nieprzywieranie masy silikonowej 
do powierzchni płytek. 
5.3.4. Prace pielęgnacyjne. 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej należy usunąć. 
ściereczek. 
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie 
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cementowym, wymagają do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. 
Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 
dniach. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie 
jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
5.4. Wentylacja wywiewna w węzła cieplnego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do 
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych 
elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów kanałów 
wentylacyjnych należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 
osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą  być  narażone  na  uszkodzenie  należy  
odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich 
uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy 
zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.  
6.   Kontrola jakości robót. 
6.1. Roboty rozbiórkowe. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 4.1. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.3. Wykonanie tynków. 
Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności  określenia jakości  cegły przez próbę  doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym. 
Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
6.4. Malowanie ścian i sufitów. 
6.4.1. Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.4.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-.dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z  odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 
badanie odchylenia osi kanałów, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienki, 
badanie odchylenia spadku kanałów, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienki i pokrywy włazowej,  
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
6.6. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie   dopuszcza  się   stosowania  do   robót  materiałów,   których  właściwości  nie   
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
6.7. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Odbiory należy przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:  
przejścia przewodów przez ściany. 
kratkę i kanał nawiewny. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Roboty rozbiórkowe. 
Jednostkami obmiarowymi rozbiórek przy robotach budowlanych węzła cieplnego są 
m3, szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.2. Wykonanie tynków. 
Jednostkami obmiarowymi wykonania pogrubień ścian i tynków są m, m2, m3, szt.. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.3. Malowanie ścian i sufitów. 
Jednostką obmiarową prac związanych z malowaniem ścian i sufitów jest m2 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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7.4. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej.  
Jednostkami obmiarowymi prac związanych z wykonaniem studni schładzającej i 
przyłączeniem do niej zlewu oraz kratki ściekowej są szt., m, m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.5. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Jednostkami obmiarowymi wykonania posadzki z terakoty w pomieszczeniu węzła 
cieplnego są m, m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.6. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Jednostkami obmiarowymi prac związanych z wykonaniem wentylacji nawiewno-
wywiewnej w kotłowni są szt., m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe robót budowlanych w kotłowni podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
8.2. Wykonanie tynków  
8.2.1. Odbiór   robót   murowych   powinien   się   odbyć   przed   wykonaniem   
tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty obejmujące wykonanie zamurowań i pogrubienie ścian podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
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8.2.2. Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe  ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Malowanie ścian i sufitów. 
8.3.1. Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.4. Odbiór robót malarskich. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
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dziennika budowy. 
8.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej.  
8.5.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 
wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i 
drenażem, 
wykonane studzienki schładzającej, 
wykonana izolacja, 
zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.6. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością: 
1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. -    
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
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8.8. Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu węzła cieplnego 
8.8.1. Odbiory 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 parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Odbiór częściowy. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być 
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:  
zgodność wykonania z projektem, 
użycie właściwych materiałów, 
wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.  
Odbiór końcowy. 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalac ji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład   komisji   wchodzi   kierownik   robót   montażowych   oraz   przedstawiciele   
inwestora i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z projektem, 
zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
protokoły wykonanych prób i badań, 
świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 8. 
10. Przepisy związane: 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002     Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
 
 

                                           mgr inż.  Bogdan  Jerzy   Wrzeszcz 
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