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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych w zakresie wykonania: 

– instalacji centralnego  ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni

w ramach realizacji zadania „Budowa kotłowni węglowej w budynku świetlicy wiejskiej w Księże Pole 
gmina Baborów””

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i umowy 
przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót określonych w pkt. 1,1  i obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu przeznaczonym na 
             kotłownię

- roboty  montażowe instalacji centralnego ogrzewania

- izolacje  termiczne

- badanie instalacji

- kontrola jakości

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”(WTWiOR) oraz „Wewnętrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur 
miedzianych – wytyczne stosowania”,Instalacje z rur miedzianych – poradnik”COBRTI  „INSTAL”

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
– Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego , „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Wewnętrzne instalacje 
wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych – wytyczne stosowania”,Instalacje z rur miedzianych – 
poradnik”COBRTI  „INSTAL”

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonej 
charakterystyce i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od   zatwierdzonej dokumentacji technicznej  nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji . Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót  budowlano-montażowych tom II  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”,Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
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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

Dostarczone na budowę rury miedziane  powinny proste , czyste od zewnątrz  i wewnątrz , bez widocznych 
uszkodzeń i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są:

• rury stalowe czarne instalacyjne

• kształtki stalowe czarne łączone na spaw i na gwint

• termometry

• manometry

• naczynie wzbiorcze

• zawory 

• pompa

• odpowietrzniki automatyczne

2.1 Dokumentacja
Rury winny posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną,  deklarację  zgodności  z  aprobatą  i  atest 
higieniczny.

2.2 Składowanie
Materiały instalacyjne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.:

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone,  stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku oraz niewłaściwego transportu na 
budowie.

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 
rur na środkach transportowych.

• nie dopuszczać do składowania materiałów i urządzeń instalacyjnych w sposób, przy którym mogłyby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych.

• nie dopuszczać do zrzucenia transportowanych materiałów i urządzeń instalacyjnych.

• transport powinien być wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu  materiałów 
instalacyjnych  w  zależności od  typu urządzeń  i rodzaju  materiału.

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być transportowane i składowane  w odpowiednich 
pojemnikach

• Elementy wyposażenia – transport  grzejników” powinien odbywać się w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
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świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,  który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z technologią wykonywania robót 
montażowych instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych łączonych  przez lutowanie..

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować należy, sprawne technicznie 
środki transportu:

4.1 Rury , grzejniki
Transport powinien być wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu  materiałów 
instalacyjnych  w  zależności od  typu urządzeń  i rodzaju  materiału.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 
należy rozładować je ręcznie. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.
Przy transporcie grzejników należy  przestrzegać  zasad transportu określonych przez producenta 
grzejników. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych
a) przejęcie placu budowy

a) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

b) wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem stanowiska montażowego

c) przygotowania „frontu robót ”
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d) roboty demontazowe

5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.1 Instalacja  centralnego ogrzewania

Opis  instalacji  centralnego ogrzewania  – kamieni czki kupieckie

5.3.1.1 RODZAJ  INSTALACJI
Budynek  świetlicy wiejskie wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania wodną 
niskotemperaturową z rozdziałem dolnym.
W związku z modernizacją budynku projektuje się również modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania.
W związku z tym nie zachodzi konieczność demontażu instalacji C.O.
Lokalizację  i  sposób  podłączenia  wszystkich  urządzeń  oraz  rozprowadzenie czynnika 
grzewczego  pokazano  w  części  rysunkowej. 
Zaprojektowano jeden obieg grzewczy . 
Instalacja wyposażona została w układ pompowy
Instalacja C.O. wyposażona została w pompę  Grundfos ALPHA2 32-60 lub równoważną
o śr. DN 32mm. Przed pompą zamontować należy filtr siatkowy , natomiast za pompą zawór 
zwrotny.  Praca pompy sterowana będzie poprzez regulator kotła.
Wykonać obejście grawitacyjne pompy z zaworem zwrotnym.
Umiejscowienie podłączenia projektowanej instalacji do instalacji istniejącej wskazane zostało w 
części rysunkowej opracowania.

5.3.1.2 ŹRÓDŁO  CIEPLA 

Jako źródło ciepła dla istniejącej instalacji jest projektowana kotłownia węglowa zlokalizowana 
w pomieszczeniu na parterze budynku

5.3.1.3 MATERIAŁY  I  UZBROJENIE

Przewody  instalacji c.o w kotłowni  montowane z rur stalowych czarnych łączonych na spaw.

Połączenia  rur  z   armaturą i urządzeniami  projektuje się poprzez połączenia  gwintowane. 

Jako  armaturę  odcinającą  zastosować  należy  zawory  kulowe.

Instalację w kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Jako 
zaworu odcinające zastosować należy zawory kulowe.

5.3.1.4 ODPOWIETRZENIE  INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji C.O.  – istniejące w postaci centralnego odpowietrzenia 
odprowadzonego do projektowanego naczynia wzbiorczego.
Odpowietrzenie instalacji w kotłowni
- odpowietrzniki automatyczne  lub naczynia odpowietrzające

5.3.1.5 ODWODNIENIE  INSTALACJI

Odwodnienie  instalacji  odbywać  się  będzie  poprzez  dwa  zawory  z  kurkiem  spustowym 
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zamontowane  na  przewodach zasilania i powrotu w kotłowni .

5.3.1.6 PROWADZENIE  PRZEWODÓW

Projektowaną instalację w kotłowni układach na tynkowo na ścianach 

5.3.1.8 PRÓBY  I  ODBIORY

Przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  instalację  należy  dokładnie  przepłukać , a 
następnie  poddać  próbie  ciśnienia  na  zimno.
Po  uruchomieniu  instalacji  C.O. dla całego budynku  należy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco 
całego układu grzewczego.
Wartość  ciśnienia  próbnego  ma  być  wyższa  o  50%  od  ciśnienia  roboczego  lecz  nie 
mniejsza  od 0,4 MPa.
Po  pozytywnym  wyniku   próby  ciśnieniowej  instalację  należy  napełnić  wodą  i 
odpowietrzyć. Próbę  na  gorąco  wraz  z  rozruchem  i  regulacją  należy  przeprowadzić  w 
sezonie  grzewczym  przy  temperaturze  nie  wyższej od  0° C.
Po  wykonaniu  prób  szczelności  oraz  odbiorach  montażowych  urządzeń  rurociągi należy 
zabezpieczyć  termicznie  poprzez  wykonanie  izolacji  termicznej .
Izolację  wykonać zgodnie  z  PN-85/B-02421

Rozstaw uchwytów przesuwnych 
dla rur  miedzianych

Średnica rury

mm

Odległość między uchwytami

m

12

15

18

22

28

35

42

54

64

1,25

1,25

1,5

2,0

2,25

2,75

3,0

3,5

4,0
 

5.3.1.9 ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE – rury stalowe  czarne

Przed  rozpoczęciem  robót  montażowych   instalacyjnych w kotłowni  rury  stosowane  do  montażu  należy 
dokładnie  oczyścić  z  rdzy , a  po  zakończeniu  robót  czynność  tę  powtórzyć   ze  szczególnym 
uwzględnieniem  wszystkich  połączeń .
Czyszczone  powierzchnie  należy  doprowadzić  do  3-ego  stopnia  czystości , a  następnie 
przed  upływem  6 godzin   oczyszczone  powierzchnie  należy  pomalować  farbą  do 
gruntowania   miniową  60%.  Po  wyschnięciu  farby podkładowej   należy  nałożyć 
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dwukrotnie  farbę  nawierzchniową  .

5.3.1.10 PRÓBY  I  ODBIORY

Po  zakończeniu  robót  montażowych a przed oddaniem  instalacji do  eksploatacji instalację 
należy dokładnie przepłukać, a następnie poddać próbie  ciśnienia na  zimno.
Po  rozruchu  kotłowni  i  instalacji  C.O.  należy  przeprowadzić próbę na gorąco  całego  układu 
grzewczego.
Wartość ciśnienia  próbnego ma być wyższa o 50% od ciśnienia roboczego lecz nie  mniejsza  od 
0,4 MPa.
Po  pozytywnym  wyniku   próby  ciśnieniowej  instalację  należy  napełnić  wodą  i  odpowietrzyć.

Próbę  na  gorąco wraz  z  rozruchem i regulacją należy przeprowadzić w  sezonie  grzewczym  przy 
temperaturze  nie  wyższej  od   0° C.
Po  wykonaniu  prób szczelności oraz odbiorach montażowych urządzeń  rurociągi , i  instalacje w 
kotłowni należy zabezpieczyć termicznie  poprzez  wykonanie izolacji termicznej .
Instalację w kotłowni należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej w  płaszczu z PVC.  Izolację 
wykonać zgodnie  z  PN-85/B-02421

5.3.1.11ZOLACJA  TERMICZNA  PRZEWODÓW   

Przewody  instalacyjne  w  pomieszczeniu  kotłowni  po zakończeniu  czynności  odbiorowych  należy 
zaizolować  termicznie  otulinami  poliuretanowymi   lub  otulinami  prefabrykowanymi   z  włókna 
szklanego. Montowane  otuliny  muszą  posiadać  płaszcz PVC .

Grubość   izolacji  należy  wykonać  w  zależności  od  średnicy  rur  i temperatury  czynnika   .   

• całą  instalację  należy zaizolować  otulinami thermaflex  zgodnie   
z  PN-B-02421.

Minimalna grubo ść warstwy izolacji właściwej z materiału charakteryzującego sie 
współczynnikiem przewodzenia ciepła w t=40oC  równym 0,035W/mK

Średnica minimalna rurociągu Grubość obliczeniowej warstwu izolacji (mm)przy 
temperaturze przesyłanego  czynnika

do 25 mm 20

32 20

40 25

50 25

65 30

80 30

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
a) odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
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a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na 
terenie i poza placem budowy

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako ści robót  w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
„Warunków  technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.”

6.3 Próby szczelno ści przewodu
Instalację centralnego ogrzewania  należy poddać badaniom na szczelność

– badanie szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powyżej 0o C

– badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów . W przypadkach 
koniecznych może być wykonana próba częściowa , jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione.

– Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła ,dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji 
zwracając szczególną  czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.

– Po stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
ręcznej pompki lub agregatu pompowego.

– Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać pzrecieków na złączach.

– Instalację uważa się za szczelną , jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.  

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilość robót oblicza się według  pomiarów wykonanych i zamontowanych elementów i urządzeń.

Pomiary wykonać należy z natury, udokumentowanych w księdze obmiaru robót oraz uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
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8.1 Zasady szczegółowe

8.1.1 Odbiory robót

8.1.2 .1 Odbiory mi ędzyoperacyjne

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:  

• prawidłowości montażu przewodów  i urządzeń.instalacji centralnego ogrzewania

• przebiegu tras instalacji

• szczelności wykonanych podłączeń rozłącznych i nierozłącznych

• sposobów prowadzenia przewodów 

• właściwego wykonania kompensacji przewodów inst. C.O.

• wykonania mocowań przewodów – punkty stałe i przesuwne.

Odbiór częściowy  

• odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w wyniku postępu 
robót jak np. Przebicia , wykopy i inne , których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego

• każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
wpis do dziennika budowy. 

8.1.2.2  Odbiór ko ńcowy

Przy  odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych , badań szczelności , a 
także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną
W szczególności należy skontrolować:

• użycie właściwych materiałów

• prawidłowego wykonania połączeń

• prawidłowego wykonania mocowań przewodów – punkty stałe i przesuwne

• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych

• prawidłowości zainstalowania elementów instalacji C.O.

• właściwe wykonanie kompensacji przewodów inst. C.O.

• właściwego wykonania izolacji termicznej

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

• rozruch na gorąco

Po Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST :

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dokumentacje powykonawczą

a) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych

c) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

d) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót

e) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy

g) uporządkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  budowlano montażowych ton II 
instalacje sanitarne i przemysłowe

•  „Wewnętrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych – wytyczne stosowania””COBRTI 
„INSTAL”

• ,Instalacje z rur miedzianych – poradnik”COBRTI  „INSTAL”

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).
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