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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Instalacja centralnego ogrzewania budynku „C” z łącznikami „CB,AB” Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego
w Warszawie.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na wykonaniu robót demontażowych instalacji wentylacji ogrzewania powietrznego, robót
demontażowych Instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz
z robotami towarzyszącymi, dla zadania „Instalacja centralnego ogrzewania budynku „C” z łącznikami
„CB,AB” Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie”.
1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wewnętrznych
instalacji grzewczych.

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje:
- demontaż istniejącej instalacji wentylacji ogrzewania powietrznego,
- demontaż istniejącej Instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego,
- montaż nawietrzaków okiennych,
- demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych,
- demontaż i ponowny montaż obudowy szachów,
- przejścia p.poż.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego
1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe
jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt
tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem.
Grupa
45300000-0

Klasa

Kategoria

45330000-9
45331000-6
45331100-7

Opis
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

i

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia.
Instalacja ogrzewcza wodna - Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych
wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części
zewnętrznej.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej,
służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła - Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła,
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Ciśnienie robocze instalacji, - 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.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krążenia) w najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne, próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.
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Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w
określonych granicach.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno akustyczny osiągnięcie
parametrów granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki).
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne.
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
• Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi
w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem
standardu jakości na etapie projektowania.
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji grzewczej wg. zasad niniejszej ST są
między innymi:
- rury i kształtki z rur stalowych Z/S wg PN/H-74219,
- rury i kształtki wielowarstwowe TECEflex fi 16 lub równoważne,
- rury i kształtki wielowarstwowe TECEflex fi 20 lub równoważne,
- rury i kształtki wielowarstwowe TECEflex fi 25 lub równoważne,
- rury i kształtki z ur PP STABI fi 16,
- grzejniki firmy PURMO typ Ventil Hygiene HV20 mocowane na typowych zawiesiach Monclac MCK 108
zasilane z listwy, za pomocą systemowych podejść REHAU [garniturów] lub równoważne,
- grzejniki PURMO COMPACT płytowe typ C zasilane bocznie lub równoważne,
- grzejnik łazienkowy typ Ł/GŁ 40/70 lub równoważny
- zawór grzejnikowy kątowy typoszereg A fi 15
- zawór grzejnikowy powrotny kątowy Regulux fi 15 lub równoważny
- podwójny kurek kulowy do grzejników typ V ; 1/2"GZ x 1/2"GW
- głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem cieczowym Uni XD lub równoważna
- pompa zasilająca typ WILO STRATOS 80/1-12 G=30 m3/h lub równoważna
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- zawór odcinający kulowy fi 15
- zawór odcinający kulowy fi 25
- zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 125
- zawór zwrotny kołnierzowy 1,6 MPa fi 125
- STAD Zawór Dn 15 z odwodnieniem 1/2" lub równoważny
- STAD Zawór Dn 20 z odwodnieniem 1/2" lub równoważny
- STAD Zawór Dn 40 z odwodnieniem 1/2" lub równoważny
- STAF Zawór Dn 100 kołnierzowy Pn 16
- manometr z rurką syfonową
- termomanometr tarcz TM/0-100°C/0-0,6 MPa
- odpowietrznik automatyczny fi 15
- farba ftalowa do grunt p-rdz minia 60%
- rozcieńczalniki do wyrobów ftalowych
- emalia silikon termood alum do 400°C
- otulina Thermaflex FRZ n/ gr 6 mm lub równoważna,
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 20 mm lub równoważna
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 30 mm lub równoważna
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 40 mm lub równoważna
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 50 mm lub równoważna
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 60 mm lub równoważna
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 80 mm lub równoważna
- otulina PAROC Hvac Section AluCoat T gr 100 mm lub równoważna
- nawietrzak okienny higrosterowalny Ventair wersja "B" Q=30 m3/h
- przejścia p.poż. przez stropy ( dwa przewody/rura stalowa) CP 648-S lub równoważne
- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach - Obudowa szachów,
- sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - 40% nowy.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów.
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobów),
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów.
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem
i deformacją. Urządzenia, armaturę i grzejniki należy transportować w oryginalnych opakowaniach
producentów i składować w sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok wykończeniowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Zasady prowadzenia robót.
Roboty demontażowe.
Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów.
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi
stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
Roboty demontażowe przewidują również likwidację zabudowy podokiennej i instalacji wentylacji grzewczej.
Montaż przewodów.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość
odpowietrzenia instalacji.
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni
ich samo odpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe prze przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody poziome powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału, z którego wykonane są rury.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
węglowej zwykłej) i cieplnej.
Montaż armatury.
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi
i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym.
Montaż grzejników.
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić, co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
-zawieszenie grzejnika,
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany.
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Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca
się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku
nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub
zniszczenie powłoki lakierniczej.
Instalacja z rur stalowych.
Do montażu przewodów i armatury w instalacjach c.o. mogą być zastosowane następujące połączenia:
gwintowane, spawane, kołnierzowe.
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej.
Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy
przyspawanych okrągłych płaskich.
Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub
elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej.
Podpory.
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być
zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji i wydłużeń cieplnych przewodów i
nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Prowadzenie przewodów bez podpór.
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod warunkiem
umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża
podłogi. Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie.
Montaż rur wielowarstwowych PEX.
Złączki zaprasowywane można szybko i całkowicie bezpiecznie łączyć z rurami wielowarstwowymi
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji złączy rurowych, produkuje według własnych,
opatentowanych rozwiązań wysokiej jakości radialne złączki zaprasowywane z mosiądzu odpornego na
wypłukiwanie cynku, z tuleją ze stali szlachetnej. Złączki te są niemal we wszystkich kształtach i rozmiarach
dopuszczone do łączenia rur z tworzywa sztucznego w instalacjach wody zimnej i ciepłej w budynkach.
Łączenie rur za pomocą złączek.
Uciąć rurę prostopadle do jej osi przy pomocy odpowiedniego narzędzia.
Oczyścić rurę z zadziorów i wykalibrować przy użyciu narzędzia odpowiedniego do średnicy rury.
Usunąć opiłki z zakończenia rury. Jeśli kalibrator zamocowany jest w wiertarce, maks. Prędkość obrotowa nie
może przekraczać 10 obr/min.
Wystarczą dwa pełne obroty narzędzia do prawidłowej kalibracji i zlikwidowania ostrych krawędzi wewnętrznych
rury.
Nałożyć złączkę na rurę.
Sprawdzić właściwe usytuowanie rury prze otwory w tulei – rura musi być wsunięta w złączkę do oporu, tak aby
była widoczna w otworach.
Zaprasować złączkę za pomocą przyrządu do zaprasowywania lub ręcznej zacisk arki. Rury muszą być wolne od
naprężeń. Złączka jest zaprasowania, gdy szczeki zacisk arki zacisną się całkowicie.
Narzędzia do zaprasowywania tworzyw są przyrządami precyzyjnymi, dlatego też należy z nimi odpowiednio
postępować. Zaprasowuje się za pomocą standardowych przyrządów (zaciskarek ręcznych, akumulatorowych, etc.)
i szczęk o profilu „TH“.
Kontrola zaprasowywania: Na obwodzie tulei wytłoczone są dwa jednakowe pierścienie. Między nimi widoczne
jest wybrzuszenie.
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Złącza nierozłączne takie jak złączki zaprasowywane można instalować również pod tynkiem. Aby nie dopuścić do
korozji, złączki należy oddzielić galwanicznie od betonu lub muru za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. Izolacje
te można wykonać np. z wykorzystaniem materiałów termokurczliwych lub taśm antykorozyjnych.
Połączenia rozłączne
Elementy przyłączeniowe do rur z tworzywa sztucznego wykonywane są również jako złącza rozłączne.
Do łączenia z rurami stosuje się także adaptery i śrubunki.
Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego stanowi niezawodne połączenie rury z korpusem zaworu. W razie
potrzeby połączenie takie można w każdej chwili rozłączyć.
Złączy rozłącznych nie można umieszczać pod tynkiem.
Warunkiem zachowania idealnej szczelności złącza jest prawidłowy montaż przeprowadzony zgodnie z instrukcją
montażu. Stosując złącza skręcane do rur z tworzywa sztucznego należy bezwzględnie przestrzegać podanych
średnic rur i grubości ścianek.
1) Złącza nierozłączne:
– Złączki zaprasowywane do instalacji grzewczych można umieszczać w ścianie (pod tynkiem) lub w podłodze.
– Złączki zaprasowywane do instalacji sanitarnych można umieszczać w ścianie (pod tynkiem), lub
w podłodze.
– Złączek zaprasowywanych przeznaczonych do Instalacji doprowadzających ciepło z ciepłowni nie można
umieszczać w ścianie (pod tynkiem) ani w podłodze.
2) Złącza rozłączne muszą być zawsze dostępne i widoczne, by można było zauważyć nieszczelności.
Próby szczelności.
Wykonawca instalacji grzewczej, zimnej wody lub sanitarnej zobowiązany jest do skontrolowania szczelności rur,
zanim zostaną one przykryte cementem, gipsem lub innym materiałem.
Do kontroli szczelności należy posłużyć się przyrządami do pomiaru ciśnienia, z dokładnością do 0,1 bar, które
należy umieścić w najniższym punkcie instalacji.
Instalacja musi być odpowietrzona, a w razie potrzeby zabezpieczona przed zamarzaniem.
Próba szczelności instalacji grzejnikowych wg DIN 18380 lub norm krajowych.
Instalacja grzewcza musi wytrzymać ciśnienie odpowiadające 1,3-krotności całkowitego ciśnienia w instalacji ( =
ciśnienie statyczne instalacji), tak by w każdym punkcie instalacji nadciśnienie wynosiło co najmniej 1 bar. Próbę
szczelności przeprowadza się w czasie 24 godzin, spadek ciśnienia może wynieść maksymalnie 0,2 bar. Instalacja
nie może posiadać ubytków wody.
Próba szczelności instalacji sanitarnych wg DIN 1988.
Próbie szczelności należy poddać wszystkie elementy Instalacji będące w stanie gotowym, ale nie zakryte. Rury
muszą być odpowietrzone. Należy przeprowadzić dwie próby.
Próba 1:
– Próbę szczelności przeprowadza się przy maksymalnym dopuszczalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar + 5
bar nadciśnienia, a więc w sumie 15 bar w czasie 30 minut. Po 10-minutowej przerwie
próbę należy powtórzyć.
– Następnie wykonuje się kolejną, trwającą 30 minut próbę, podczas której ciśnienie może spadać maksymalnie o
0,6 bar na 5 minut. Instalacja nie może wykazywać nieszczelności.
Próba 2:
– Tę próbę szczelności przeprowadza się bezpośrednio po pierwszej i trwa ona 2 godziny.
– Ciśnienie zmierzone podczas próby 1 w czasie tych 2 godzin może spaść maksymalnie o 0,2 bar.
Instalacja nie może przepuszczać wody.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej.
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone
na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
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Tuleje ochronne.
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne
połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w
niej sprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E,
izolacyjności ogniowej I) wymagana dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się
w projekcie technicznym.
Wykucie otworów i bruzd.
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia.
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię, po której należy
wykuwać bruzdę.
Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy
wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym
pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć
folia malarską wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład
instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach
zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i
przepisami.
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania,
wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i
wyrównanie spoin.
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć
powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych.
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą
rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym.
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów
przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna
stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
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Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C.
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji.
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie.
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany.
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do
podjęcia prac malarskich.
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu
należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał.
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw
poprzednich.
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed
montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu
przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania grzejników
ściennych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych.
Szczególna uwagę należy zwrócić na wykonanie izolacji termicznej. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich
elementów instalacji centralnego ogrzewania jak również całego systemu.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr bieżący – dla każdej średnicy.
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów wewnętrznej
instalacji grzewczej jak również całego systemu.
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wytycznymi
producentów poszczególnych grup urządzeń i materiałów.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji.
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami Dzienniku budowy dotyczącymi
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek,
– aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badan szczelności instalacji.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- zakup i dostawę materiałów,
- czyszczenie i malowanie rur,
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody,
- ułożenie i łączenie rur,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- montaż armatury,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montażu grzejników płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- zakup i dostawę materiałów,
- osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze,
- montaż grzejników,
- montaż zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,
- wykonanie nastawy wstępnej na zaworach grzejnikowych.
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).
PN-EN 215-1:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.
PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
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PROJEKT /

Kod

TEMAT

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

STS 01.01

ETAP - BRANŻA

Projekt Wykonawczy – SANITARNA

PN-M-44015 – Pompy. Ogólne wymagania i badania.
PN-C-04607:1993 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej treści.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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