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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                        
I ODBIORU ROBÓT  

 
S.T. - S-1.  – Instalacja centralnego ogrzewania. 

KOD CPV – 45331000-7 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot S.T. 
  

Przedmiotem niniejszej S.T.   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac z zakresu 
wymiany instalacji c.o. w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
przy ul. Stanisławskiego 30. 
 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
 

S.T. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w  p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w S.T. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
A) Instalacja wewnętrzna c.o. 
B) Montaż elementów grzejnych. 
C) Izolacje termiczne rurociągów. 
 
1.4. Określenia podstawowe  dotyczące robót. 
 

Określenia podane w niniejszej S.T. są zgodne z normami i wytycznymi   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych. 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, 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: 
a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazują, 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, 

 b) 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, 
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c) 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, 

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem 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, 

e) 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, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie 
nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać oświadczenia wymienione w 5.3., oraz udostępnić je przedstawicielom 
uprawnionym organów. 
 
1.5.2. Wykonanie instalacji ogrzewczej. 
 
A. Wymagania ogólne. 
 

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy , zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony  środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród. 

  
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisu technicznego – budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym  w art. 8 tej 
ustawy, a także zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej. W budynkach istniejących lub ich 
części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkownika, zgodnie z § 2 ust. 2 
rozporządzenia, spełnienie wymagań wymienionych w powyższych punktach 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 Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 
ekspertyzy. 
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Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych             
z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we 
właściwym zakresie zgodnych z  wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych                  
w drodze rozporządzeń, zgodnie z art.7 ust.3 ustawy Prawo budowlane (dla budynków 
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia), a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
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1.5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych. 
 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przy przedmuchaniu 
sprężonym powietrzem. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp  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 układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny 
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacje wydłużeń 
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 

osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość 
między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny 
montaż tych przewodów. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny 
zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej                         
i przewodów gazowych. 

Rozdzielacz, wykonany na budowie powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co 
najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych 
do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy 
wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 
 
1.5.4. Podpory stałe i przesuwne. 
 

Rozwinięcie 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 wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje 
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
 



-5- 
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż przewodów, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 

 
1.5.5. 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 ochrona 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. 
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których 

wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczą ochronną. 
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 naprężeń 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) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

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. 

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie                   
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrody nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
 
1.5.6. Montaż grzejników. 
 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo                      
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Grzejniki w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 

grzejnika. 
Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych              

i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 
Grzejniki można montować  na dostosowanych na nich stojakach podłogowych, stosując 

odpowiednio wymienione powyżej zasady. 
Grzejniki, których montaż  w kanale podpodłogowym  dopuszcza producent, należy 

montować  w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie                                       
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
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Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej          

w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach. 

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono                     
w tablicy. 
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Minimalne odstępy grzejników od elementów budowlanych. 
 
 

  
Odstęp minimalny grzejnika 

 
      

Od bocznej ściany wnęki 
 

 
Rodzaj 

grzejnika 

 
Od ściany 

za 
grzejnikie

m 

 
Od 

podłogi 

 
Od spodu 

podokiennika 
(parapetu) 

 
Od sufitu 

Od tej 
strony 

grzejnika z 
którego 

boku nie jest 
zamontowan
a armatura 
grzejnikowa 

Od tej 
strony 

grzejnika od 
którego 

boku jest 
zamontowan
a armatura 
grzejnikowa 

 cm Cm Cm cm Cm cm 
Płytowy stalowy 
lub aluminiowy 

 
51) 2) 

 
71) 

 
7 

 
30 

 
15 

 
25 

1)  w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 
cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o 
podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej; grzejniki powinny być 
gładkie, łatwe do czyszczenia[10] 

2)  dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta 
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta 
grzejnika. 

 
Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po 

przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób 
łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np.  członowy grzejnik 
składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie możliwe. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony                  
z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności 
instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzone wodą, grzejnikowe szablony montażowe 
powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 

Grzejniki lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi                 
w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązki i naruszenia 
wykończenia  przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 

Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np.  w piwnicy poniżej przewodów 
rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 
 
1.5.7. Montaż armatury. 
 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
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Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamontowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałązkach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała ”pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona                
w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji                    
w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 

Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości     
2-3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20-25 grzejników, powinny być wyposażone 
w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego 
i powrotnego. 
 
1.5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej. 
 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np.  nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy 
eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych zasłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
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1.5.9. Izolacja cieplna. 
 

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplne. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

 
• są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu     

w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 
• prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 

powierzchni podłogi nad przewodami w warunkach obliczeniowych nie przekracza 
26°C. 

• z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji 
cieplnej określonych przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonej do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na powierzchni zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 

Zakończenie izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się 
ognia. 

 
A) Oznaczenia 
 

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 uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji ogrzewczej. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym                        
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach                      
i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem                  
i obsługą tych elementów instalacji. 
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1.5.10. Odbiór techniczny- końcowy instalacji ogrzewczej. 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

 
• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, 
• instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych                           
z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
• projekt techniczny powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami                  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
• dziennik budowy, 
• potwierdzeniem zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
• obmiary powykonawcze, 
• protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
• protokóły wykonanych badań odbiorczych 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• instrukcję obsługi instalacji. 
• W ramach odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi                      

w odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

• sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
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W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy ponadto 
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 
1.5.11. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej. 
 
A) Warunki wykonania badania szczelności 
 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 

część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.  

Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością 
zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

 
B) Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną. 
 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinny być skutecznie wypłukane wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatycznej nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie,                          
z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik. 

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody 
stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji,  

Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym 
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 
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Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi                    
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji 
przy minimalizacji skutków korozji. 

 
C) Przebieg badania szczelności wodą zimną. 
 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawory zwrotne i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 
 

• 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
• 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 

od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość                     
w najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy I, a badanie należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach II i III. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy                    
z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
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Tab I.  Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji 
ogrzewczej. 
 

Lp. Rodzaj 
instalacji lub 

grzejnika 

 
Sposób 

zabezpieczenia 
instalacji 

Rodzaje urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 

instalacji 

- - - - bar 
1. Instalacja 

ogrzewcza                 
o obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia                    
t1 < 100°C 

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

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

2. grzejniki 
płaszczyznowe (z 
właściwym 
ogranicznikiem 
temperatury) 

pr*) + 2 lecz nie mniej 
niż 4 bary 

(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego 

należy przed zalaniem 
jastrychem, poddać 

badaniu szczelności na 
cisnienie pr

*) + 2 lecz 
nie mniej niż 9 bar) 

2. Instalacja 
ogrzewcza                 
o obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia               
100 ≤ t1 ≤ 
120°C 

Zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami  
normatywnymi 

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

 
 
 
9 

3. Instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia                 
t1 > 120°C 

Zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne, w zakresie 
wynikającym z właściwej 
polskiej normy lub 
aprobaty technicznej, w 
tym w szczególności 
grzejniki: 
3. z rur gładkich i 
ożebrowanych, stalowych, 
4. taśmy promieniujące 
5. z rur żebrowych 
żeliwnych 

 
 
 
 

1,5 pr
*) 

*) ciśnienie robocze w najniższym  punkcie  instalacji 
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Tab II.  Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej              
z przewodów metalowych ( ze stali lub miedzi) 

 
 
 Przebieg badania 

Połączenia 
przewodów 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki uznania wyników 
badania za pozytywne 

Spawane, 
lutowane, 
zaciskowe*),  

Podniesienie ciśnienia               
w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

 
-  

Brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach          
i dławnicach 

Kołnierzowe Obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia, 

 
Gwintowane 

Podniesienie ciśnienia                
w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

 
- 

Brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach             
i dławnicach 

  
Obserwacja instalacji 

 
1/2 godziny 

j.w. ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie 
więcej niż 2% 

*) połączenia przewodów zaciskane przez dokręcenie lub zaprasowanie 
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Tab III.  Badanie odbiorcze szczelności woda zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej              
z przewodów z tworzywa sztucznego 

 
 

Przebieg badania 
Nazwa czynności Czas trwania Warunki zakończenia badania z 

wynikiem pozytywnym 
Badanie wstępne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

-  

Obserwacja instalacji i 
podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut  
Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia spowodowany jest  

Obserwacja instalacji i 
podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

10 mniut wyłącznie elastycznością przewodów 
z tworzywa sztucznego 

Obserwacja instalacji  10 minut  
Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego  

-  

Obserwacja instalacji ˝ godziny Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,6 bar 

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za  
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. 
W takim przypadku należy usunąć  przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie 
wstępne od początku. 

Badanie główne 
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym 

wynikiem pozytywnym) 
Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

 
- 

Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,2 bar 

Obserwacja instalacji 2 godziny  
UWAGA 1:w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku  
należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od 
początku badania wstępnego 
UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze 
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których procent 
wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami 
uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 
(do badania uzupełniającego jeżeli badanie jest wymagane przez producenta przewodów z 
tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym 

wynikiem pozytywnym) 
Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za 

zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z warunkami producenta przewodów z 
tworzywa sztucznego 
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2. MATERIAŁY.  
 
• Rury miedziane o połączeniach lutowanych wg. PN-EN-1057/1999  
• zawory przelotowe kulowe gwintowane  
• zawory termostatyczne  typu RA-N  
• głowice termostatyczne  typu RA 2920 lub równoważne  
• zawory odcinające typu RLV-S lub równoważne 
• przyłącza grzejników typu RLV-KS lub równoważne 
• grzejniki stalowe płytowe typu 11K, 21K, 22K, 33 K oraz 22 KV i 33 KV  lub 

równoważne  
• punkty stałe na rurociągach miedzianych 
• termometry i manometry 
• rozdzielacze c.o. z miedzi 
• izolacja rurociągów miedzianych otulinami z pianki poliuretanowej typu PUR w płaszczu 

PCV.  
 
3. SPRZĘT. 
 

Roboty montażowe wykonuje się ręcznie i przy użyciu narzędzi specjalistycznych. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane  kwalifikacje. 
 
6. KONTROLA ROBÓT.  

 
Kontrola jakości  robót polega na sprawdzeniu: zgodności zainstalowanych urządzeń oraz 

materiałów instalacyjnych z projektem, mocowań, spadków i izolacji rurociągów, szczelności 
rurociągów (próby ciśnieniowe), sprawność działania instalacji alarmowej, armatury, osprzętu 
i urządzeń, zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Jednostką odbioru jest: 
[m] – długość rurociągów, 
[m2] –powierzchnia izolacji, powłok antykorozyjnych, 
[szt] – ilość grzejników, urządzeń, armatury, 
[kg] – konstrukcje wsporcze, itd. 
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8. OBMIAR ROBÓT.  
 

Roboty podlegają obmiarowi ST. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów podanych w p.6 (próby ciśn., rozruch i regulacja, itp.). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Płaci się za: 
[m] – długość zainstalowanych przewodów wszystkich rodzajów, 
[m2] – powierzchnię izolacji, powłok antykorozyjnych, 
[szt] – ilość urządzeń podstawowych i pomocniczych, armatury i osprzęt, prób szczelności, 
[kg] –masę konstrukcji wsporczej, itd. 

Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne, zakup i dowóz materiałów, wykonanie elementów robót, 
kontrolę prawidłowości wykonanych robót, próby szczelności. 
 
10. PRZEPISY. 
 
PN-EN-1057/1999 Rury miedziane o polaczeniach lutowanych 
PN-73/H-74244 Rury stalowe czarne przewodowe ze szwem. 
PN-64/B-10400 Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania. 
PN-EN442-2:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania i badania. 
PN-EN215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-EN442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN442-3/2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-B-02421:2002 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów(…) 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją 
Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne PZH 
Świadectwa Techniczne urządzeń 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzejnych – COBRTI-Instal - zeszyt 
nr.6. 
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