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Modernizacja kotłowni i wymiana grzejników c.o.  
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie modernizacji kotłowni z węglowej na olejową oraz instalacji olejowej w 

budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie pow. piotrkowski.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji następujących elementów przetargu:  

• Roboty demontażowe,  

• Roboty budowlane, wykończeniowe 

• Kocioł gazowy niskotemperaturowy, stalowy 

• zasobnik na wodę użytkową V=160dm³ 

• rurociągi grzewcze wykonane z rur stalowych czarnych 

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,  

• izolacja cieplna, z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni rur 

• instalacja olejowa z rur miedzianych 

• grzejniki kompaktowe 

• komin 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kotłowni co wraz z instalacja olejową. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót. Zakres i ilość 
robót określa część projektowa wraz z kosztorysem ofertowym: 

a) demontaż istniejącej instalacji której zakres objęty jest kosztorysem ofertowym  

i obejmująca demontaż kotłów węglowych, wymiennika ciepłej wody użytkowej, demontaż 
rurociągów i ich izolacji, demontaż naczynia wzbiorczego, demontaż pomp obiegowych, 

demontaż istniejącej armatury odcinająco-sterującej, 

b)rozbiórka fundamentów pod kotły i pompy, niezbędne przekucia i wykucia,  

c) montaż kotła grzewczego z palnikiem olejowym, automatyką, armaturą kontrolną, 
d) montaż podgrzewacza CWU z podłączeniem do istniejącej instalacji wraz z  

montażem armatury odcinającej i zabezpieczającej, regulacyjnej i sterującej,  

e)  montaż rurociągów c.o. stalowych czarnych łączonych przez spawanie i połączenie z 

istniejącą instalacją c.o. 

f)   montaż rurociągów miedzianych łączonych przez lutowanie,     

   g)  montaż armatury odcinającej, zwrotnej, regulującej, kontrolno-pomiarowej,  

     filtrów siatkowych, 

h)montaż urządzeń grzejnych z korkami i odpowietrznikami 

i) montaż pomp obiegowych co z armaturą odcinającą i regulującą oraz podłączeniem do 

instalacji elektrycznej 

   zaworami odpowietrzającymi i spustowymi      
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j)badania instalacji (płukanie instalacji, próby ciśnieniowe,) 

 k)wykonanie izolacji i rurociągów, c.o. w kotłowni 

l)regulacja działania instalacji. 

ł) montaż pomp obiegowych i cyrkulacyjnych z podłączeniem do instalacji elektrycznej 

m) montaż komina i czopucha z blachy st. miedzianej z podłączeniem do kotła c.o. 

n) montaż zbiorników na olejopałowy V=2 x (5x2000dm³) = 20000dm³ łącznie z: 

- instalacją do napełniania paliwa 

- instalacją odpowietrzającą 
- instalacją z rur miedzianych zasilającą palnik kotła c.o. 

o) montaż kanału wentylacyjnego nawiewnego i wywiewnego w magazynie oleju   

     

1.4.  Ogólne wymagania 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 

Polskich Normach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988 

oraz „WTWiO Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku braku możliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  

eksploatacyjnej.  

 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania modernizowanej kotłowni i wymiany grzejników c.o. mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

deklaracji zgodności na dostarczoną partię materiału wystawiona przez producenta. Sprawdzenia 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, należy dokonywać przed ich wbudowaniem. 

Późniejsze sprawdzenie może się wiązać z rozbiórką części instalacji. 

  

2.1 Kocioł grzewczy 

 

Do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody zaprojektowany został kocioł 

VITOPLEX 100PV1 o mocy 110-150kW z palnikiem olejowym dwustopniowym typu 

naduchowego. Kocioł wyposażony w instalację cieplną z akcesoriami do czyszczenia, 

kołnierzem do palnika, króćcami do montażu armatury kontrolno-pomiarowej, uszczelkami. 

Kocioł wyposażony w cyfrowy regulator VITOTRONIC 200typ GW1 z dwoma obiegami 

grzewczymi i obiegiem c.w. Dopuszczalne nadciśnienie – 3,0bar. Producent kotła: firma 

Viessmann lub równoważna. Kocioł z wszystkimi koniecznymi połączeniami, okablowaniem 

elementów elektrycznych z instalacją obsługi.  
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2.2. Palnik olejowy 

 

Kocioł c.o. wyposażony jest fabrycznie w palnik olejowy 2 stopniowy pod względem potrzeb, 

automatyki do kotła c.o. Praca palnika regulowana automatyką kotła. 

 

2.3. Podgrzewacz wody 

 

Jest to zbiornik pionowy z wężownicą. Służy do podgrzewania wody pitnej, dla którego źródłem 

zasilania jest kocioł c.o. Zbiornik musi posiadać atest higieniczny. Podgrzewacz wyposażony 

jest w :  

• otwór rewizyjny i wyczystkowy 

• króciec spustowy 

• zasilanie wodą grzewczą 
• powrót wody grzewczej 

• dopływ wody zimnej 

• wypływ wody ciepłej 

• cyrkulacje 

• magnezowa anoda ochronna 

• tuleja zanurzeniowa czujnika temp. wody w podgrzewaczu 

Podgrzewacz wody ciepłej izolowany jest cieplnie pianką poliuretanową 
Pojemność zbiornika V=160dm³ 

Temp. wody grzewczej do 110°C 

Ciśnienie po stronie grzewczej – do 25bar 

Ciśnienie po stronie wody użytkowej – do 10bar 

Podgrzewacz w komplecie ze wszystkimi połączeniami, okablowaniem połączeniem elementów 

elektrycznych z instrukcją obsługi typ podgrzewacza: VITOCEL V-100 firmy Viessmann lub 

równorzędny.  

 

2.4. Rurociągi 

 
-   Rurociągi instalacji grzewczej 

-  Rurociągi instalacji c.o. zgodne z PN-74/H-74200 łączone przez spawanie. Zmiany 

kierunków przy pomocy kolan giętych. Połączenia rurociągów z armaturą przy pomocy połączeń 
gwintowych z uszczelnienie konopiami i pastami uszczelniającymi odpornymi na temp. do 

120°C. Połączenia kołnierzowe należy wykonywać przy pomocy kołnierzy płaskich z 

uszczelkami kauczukowymi. Mocowanie rurociągów do ścian przy pomocy uchwytów 

przytwierdzanych do ściany stalowymi kołkami rozporowymi. Przejścia przez ściany 

wykonywać w tulejach osłonowych z rur stalowych wypełnianych pianką poliuretanową. 
- Izolacja rurociągów: 

Antykorozyjna – farby odporne na temp. do 120°C 

Cieplna – kształtki z pianki poliuretanowej grubości 20mm 

Odpowietrzenie instalacji poprzez zbiorniczki odpowietrzające V=1,0dm³ z odpowietrznikami 

samoczynnymi. 

- Rurociągi wody zimnej i ciepłej 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stal. ocynk. o połączeniach gwintowych. Do 

uszczelnień stosować len i pasty uszczelniające. Instalację wody zimnej i ciepłej połączyć z 

istniejącą instalacją w budynku. 
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2.5 Instalacja oleju opałowego 

 

Instalację oleju opalowego stanowią: 
- Zbiorniki oleju opałowego 2 x 5 x 2000dm³ = 20000dm³ 

- Rurociągi do nalewania paliwa 

- Rurociągi odpowietrzające  

- Rurociągi zasilające palnik olejowy 

 

2.6 Zbiornik oleju opałowego 

 

Zaprojektowane zostały zbiorniki z tworzywa sztucznego DEHAUST lub równoważne o 

pojemności  - 2 baterie po 5 sztuk w baterii. Pojemność zbiornika V=2000dm³. Pojemność 
baterii V=5x2000dm³=10000dm³. Pojemność całkowita Vc=2x10000dm³ = 20000dm³ 

Wymiary zbiornika: 2070 x 720 x 1610mm. Ustawienie zbiorników na fundamencie wys. 10cm 

ponad posadzkę. 
 

2.7  Rurociągi zasilające palnik olejowy   

 

Rurociągi zasilające palnik olejowy wykonać z rur miedzianych ø8mm. Łączenie rur 

miedzianych techniką lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutowania miękkiego. Rurociągi 

mocować do ściany przy pomocy uchwytów i kołków rozporowych. Rurociągi po 

zamontowaniu poddać próbie szczelności na ciśnienie 4,0bar. Na przewodzie zasilającym palnik 

zamontować filtr oleju Oventrop. 

 

2.8. Wentylacja magazynu oleju 

 

W magazynie oleju zaprojektowany został kanał nawiewny i wywiewny o wymiarach 

315x315mm, wykonane z blachy st. ocynk. gr. 0,5mm. Elementy kanału wentylacyjnego – 

kolana i rury łączone są na kołnierze skręcane śrubami. Do uszczelniania połączeń 
kołnierzowych stosować uszczelki gumowe. Przewody wentylacujne mocować do ścian przy 

pomocy uchwytów i kołków rozporowych wkręcanych w ściany. Na wlocie i wylocie kanału 

nawiewnego oraz na wlocie kanału wywiewnego zamontować kratki wentylacyjne typ A o 

wymiarze 315 x 315mm z blachy st. ocynk. Wylot kanału wywiewnego zakończyć 1,0mb nad 

dachem. Wywietrznikiem dachowym typ B d=315mm wraz z kratką przejsciowa 315 x 315mm/ 

d =315mm. 

 

2.9. Grzejniki 

   

Projekt obejmuje wymianę grzejników w budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodku Zdrowia. 

Zaprojektowane zostały grzejniki kompaktowe modernizacyjne z blachy stalowej walcowanej na 

zimno z estetycznymi przetłoczeniami co 40mm. Podłączenia ½” (15mm). Ciśnienie próbne 

1,3Mpa. Max. ciśn. Robocze 1,0Mpa. Max. temp. robocza 110°C. Producent: VOGEL&NOOT 

lub inny z zachowaniem parametrów. Każdy grzejnik posiada uchwytu na tylnej ściance. 

Malowanie grzejników składa się z dwóch warstw – warstwa 1 gruntująca, utwardzana 

termicznie – warstwa 2 powłoka wykończeniowa wg. DIN55900 cz. 2 nakładana metodą 
elektrostatyczną w nowoczesnej kabinie proszkowej. Zaprojektowane grzejniki – 

modernizacyjne dostosowane są wymiarami – zasilenie i powrót – do istniejących grzejników 

żel. nr. 1. Grzejniki te w zdecydowany sposób upraszczają wymianę. 
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2.10. Armatura  

 

Zawory grzejnikowe – zawory termostatyczne ø15mm wyposażone w głowice termostatyczne. 

Zwory wykonane z mosiądzu z nastawą wstępną. Skala regulacji temperatury od 5÷25°C. Na 

gałązkach powrotnych zawory odcinające mosiężne.  

Zawory odcinające kulowe PN16 na temp. 0÷100°C. Korpus mosiężny, połączenia gwintowe 

lub kołnierzowe. Element kulowy wykonany z mosiądzu chromowany. Woda zimna – zawory 

odcinające z uszczelkami gumowymi. 

Odpowietrzanie instalacji – odpowietrzniki samoczynne ø15mm wykonane z mosiądzu. Przed 

każdym odpowietrznikiem zawór odcinający. Odpowietrznik PN10 (0÷100°C). 

 

2.11. Zestaw do napełniania instalacji c.o.  

  

Do napełniania instalacji c.o. zaprojektowany zostal zestaw składający się z : 

- zaworu odcinającego ø25mm 

- zawór antyskażeniowy ø25mm 

- zawór automatyczny do napełniania instalacji c.o. typ VF126 ø25mm HONEWELL ciśn. 

stabilizacyjne 0,08 bar. 

- Wodomierz ø15mm 

- Magnetyzer MT/1,5 ø25mm 

- Filtr siatkowy SYR typ 150 ø25mm 

 

2.12  Zawory bezpieczeństwa 

 

- kocioł c.o. – zawór bezp. membranowy 1915 z mozliwością odpowietrzenia przez 

przekręcenie kołpaka - możliwość wymiany siedziska. 

- Obudowa zaworu mosiądz/brąz. Osłona z Gd-Zn/mosiądz/Ms brąz. Membrana i 

uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy, 

sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną. Średnica kanału dolotowego – 

d=25mm. Ciśnienie otwarcia p=3,0bar. Instalacja pionowa – wejście z dołu – podgrzewacz c.w. 

– zawór membranowy 2115. Obudowa zaworu jak dla kotła c.o. Wykonanie obudowy 

mosiądz/brąz, osłona z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym lub z 

mosiądzu. Części wewnętrzne z Ms58. Membrana i uszczelnienie jak dla zaworu kotla c.o. 

Średnica króćca wlotowego – d=20mm. Ciśnienie otwarcia 6,0bar. Instalacja pionowa, wejście z 

dołu. Producent SYR lub równoważny posiadający dopuszczenie do stosowania przez UDT. 

 

2.13  Zawory zwrotne 

 

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowych lub kołnierzowych. Montaż poziomy lub pionowy. 

Ciśnienie PN10, korpus mosiężny. Elementy uszczelniające ze stali nierdzewnej. 

 

2.14  Termometry 

 

Termometry techniczne bimetaliczne klasy ± 4. Zakres poziomu temperatury od 0÷100°C. 

Średnica tarczy 63mm. 

 

2.15   Manometry 

 

Manometry do poziomu ciśnienia cieczy. Klasa dokładności 2,5. Średnica tarczy 60mm. 

Obudowa i szyba z tworzywa. Mechanizm i sprężyna - mosiądz. Zakres pomiarowy dla c.o. – od 

0÷0,1Mpa.Zakres pomiarowy dla c.w. od 0÷1,0Mpa. 
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2.16  Pompy 

 

- Pompy obiegowe PO (s, t).  

- Pompy wirowe bezdławicowe z ręczną regulacja obrotów 

- Wirnik pompy zamknięty ze stali nierdzewnej  

- Korpus żeliwny, liniowy, kołnierzowy z przyłączami o jednakowej średnicy w układzie „in-

line” 

- Silnik asynchroniczny 2 lub 4 biegowy z mokrym wirnikiem trójfazowy zabezpieczony 

termicznie 

- Wał pompy ze stali nierdzewnej – promieniowe łożyska ceramiczne, węglowe łożysko 

oporowe 

- Klasa izolacji F 

- Napięcie 3~400/415V 

Producent: LFP Leszno lub równoważny. 

Pompy obiegowe Por 

- pompy wirowe bezdławicowe 

- korpus żel. gwintowany lub kołnierzowy 

- wirnik z tworzywa kompozytowego 

Silnik: asynchroniczny 2 biegowy 

- wał ceramiczny i łożyska promieniowe 

- węglowe łożysko oporowe 

- klasa izolacji F 

- napięcie 1~230/220V 

- trójstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

- stopień ochronny IP42 

Producent: LFP Leszno lub równoważny. 

Parametry techniczne poszczególnych pomp w opisie technicznym. 

 

2.17  Zawory trójdrogowe 

 

Na obiegu A i B instalacji c.o. zamontowano zawory trójdrogowe ø40mm i ø50mm. Zawory z 

króćcami do spawania i siłownikiem. Elementy wewnętrzne ze stopów miedzi. Blachy i wałek 

wykonane ze stali nierdzewnej. Producent: HONEWELL lub równoważny. 

 

2.18  Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze 

 

Zbiornik pionowy zamknięty, przedzielony membraną oddzielającą część wodną, połączoną z 

instalacją c.o. od części gazowej. Pojemność całkowita 420dm³. Ciśnienei robocze 3,0bar. 

 

2.19  Komin i czopuch 

 

Do odprowadzania spali zaprojektowany został komin i czopuch ze stali kwasoodpornej gatunku 

1.4404 lub 1.4301. Elementy komina spawane plazmowo. Projektowany komin ø220mm 

składający się z elementów zakończonych kielichami, wprowadzony zostanie do istniejącego 

komina murowanego o wymiarach 27x40cm.Komin wyposażony w elementy mocujące, 

drzwiczki wyczystkowe, odprowadzanie skroplin. 

 

2.20 Izolacja termiczna 

 

Rurociągi c.o. i ciepłej wody po wykonaniu prób należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

wykonując powłoki ochronne z farb ochronnych na temp. do 100°C. Przed malowaniem 

rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości.  
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Izolację cieplna przewodów grzewczych do 100
o
 C zgodnie  z PN-B-02421-Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń, nie palna,  składająca się z: mat  i otulin z pianki 

polietylenowej lub z włókien mineralnych, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,040 W/mK, 

pokryta zbrojoną folią siatkową z aluminium z zakładką samoprzylepną, styki poprzeczne 

łączone przy pomocy taśmy aluminiowej samoprzylepnej, zakończenie połączone na trwałe przy 

pomocy drutu wiążącego lub nawojowego (d = 0,7 mm) oraz ściągnięte w odległości równej 

zewnętrznej średnicy izolacji. Przewody grzewcze izolowane pojedynczo. Grubość izolacji 20 

d0 40 mm. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3.  SPRZĘT 
   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1.  Rury 

 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2  Kocioł i podgrzewacz 

 

Transport samochodem w fabrycznym opakowaniu 

 

4.3  Grzejniki 

 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 

powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 

ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. 

 

4.4  Armatura 

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

 

4.5. Izolacja termiczna 

 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 

4.6 Roboty instalacyjno-montażowe 

 

4.6.1 Roboty demontażowe w kotłowni 

 

Zainstalowane urządzenia funkcjonowały wiele lat. Ich stan techniczny i technologiczny nie 

przedstawia zbyt dużej wartości poza wartością złomu.  

Demontażowi podlegają: kotły c.o. szt. 2, podgzrewacz c.w. szt. a1, naczynie wzbiorcze szt. 1, 

rurociągi i armatura, pompy c.o. i c.w. szt. 4, fundamenty pod kotły, pompy i czopuchy, 

grzejniki żeliwne. 

Urządzenia niewielkie gabarytowo jak pompy, armatura należy odciąć w całości i usuwać w 

miejsce wskazane przez inwestora. Urządzenia o większych gabarytach sugeruje pociąć 
palnikami na mniejsze elementy i usunąć w miejsce wskazane przez inwestora. Ostateczna 

decyzja co do odzysku materiału i urządzeń oraz sposobu demontażu pozostaje w gestii 

inwestora, co należy uzgodnić przed demontażem. Grzejniki żeliwne demontować w całości. 

Fundamenty, czopuchy ujęte są do części budowlanej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.7 Montaż urządzeń 
 

4.7.1 Montaż kotła c.o. i podgrzewacza c.w. 

 

Po umieszczeniu kotła c.o. i podgrzewacza w miejscach przeznaczenia należy: 

- kocioł połączyć z rurociągami, poprzez czopuch z kominem, palnik kotła z instalacją 
olejową, wykonać połączenia elektryczne 

- podgrzewacz ciepłej wody podłączyć do instalacji c.o. kotła – obieg kocioł c.o. – 

podgrzewacz do instalacji wody zimnej i ciepłej. Zamontować niezbędny osprzęt elektryczny i 

armaturę. 
- Po wykonaniu wszystkich podłączeń hydraulicznych, elektrycznych oraz podłączenia do 

komina, należy wykonać próby szczelności całego układu, wykonać próbny rozruch i niezbędną 
regulację. 
 

4.7.2 Montaż komina 

 

Projektowany komin stanowi wkład z blachy stalowej nierdzewnej. Komin składa się z 

elementów łączonych na kielichy. Przed przystąpieniem do montażu należy na dachu budynku 

wykonać wokół komina murowanego, rusztowanie drewniane. Montaż elementów komina 

wykonywać z rusztowania w kierunku od góry do dołu, ponieważ otwór komina murowanego 

wynosi 27x40cm i jest większy od komina ze stali nierdzewnej ø220mm.Dla ustabilizowania 

wkładu w kominie murowanym należy wzdłuż szerszego boku komina stosować dystanse 

długości ok.. 15cm mocowane do komina obejmami z blachy st. nierdzewnej w odstępach co 

1,5m. 

 

4.7.3 Montaż rurociągów i armatury 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić trasę przebiegu rurociągów czy nie 

występują jakieś przeszkody. Do montażu stosować rury i armaturę czystą i bez uszkodzeń 
mechanicznych. Wykonać trasowanie montażu rur. Przygotować uchwyty do montażu rur. 

Sugeruję uchwyty mocowane przy pomocy kołków rozporowych, Wykonać montaż rur i 

armatury. Montaż rurociągów w poziomie prowadzić ze spadkiem min 0,3%. W najwyższych 
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punktach instalacji stosować zbiorniczki odpowietrzające stalowe V=1,0dm³ z samoczynnymi 

odpowietrznikami PN10 ø15mm, wykonanymi z mosiądzu. Przed każdym odpowietrznikiem 

montować zawór odcinający kulowy. Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w 

tulejach ochronnych z rur stalowych lub PVC, których długość musi być większa od przegrody 

budowlanej o ok. 20,0mm. Przestrzeń między rurą, a tuleją uszczelnić pianka poliuretanową. 
 

4.7.4. Montaż zbiorników na olej opałowy wraz z osprzętem 

 

Magazyn oleju opałowego stanowią zbiorniki z tworzywa sztucznego „DEHOUST” o wym. 

2070x720x1610mm szt. 10 o łącznej pojemności V=20000dm³. Zbiorniczki ustawiać na 

fundamencie. Po ustawieniu zamontować rurociągi ø50mm do nalewania paliwa i wyprowadzić 
na zewnątrz montując na końcówce złączkę typu CPN do podłączenia przewodu z cysterny. 

Złączkę zamontować w szafc o wym szer. 30cm, gł. 20cm, wys. 40cm. W dnie szafki 

zamontować tacę z blachy stalowej nierdzewnej o wym. 30x20x8cm z wyprowadzeniem rurą PE 

ø10÷15mmna zewnątrz z zaworem odcinającym. Umożliwi to zbieranie do wiaderka 

ociekającego oleju z rur podczas nalewania. Zamontować rury odpowietrzające ø50mm z 

wyprowadzeniem 1,0÷1,2mb nad dach. Wylot rury zakończyć odpowietrznikiem typu CPN. 

 

4.7.5 Montaż grzejników c.o. 

 

Przed montażem nowych grzejników, należy instalację dokładnie przepłukać. W tym celu należy 

przy grzejnikach żeliwnych zdemontować kryzy dławiące, a następnie przystąpić do płukania 

zapewniając prędkość przepływu ok. 0,5m/s. Po wypłukaniu instalacji c.o. należy przystąpić do 

demontażu grzejników żel. łącznie ze wspornikami i śrubami grzejnikowymi. Grzejniki c.o. 

montowane będą w miejscu istniejących grzejników żeliwnych. Grzejniki modernizacyjne 

rozstawem zasilenia i powrotu dostosowane są do grzejników żeliwnych. Montaż polega na 

dokładnym wytrasowaniu miejsca pod wsporniki, osadzenie wsporników i uchwytów, 

zawieszenie grzejników i połączenie z istniejącymi gałązkami – zasilenie i powrót. Przy 

trasowaniu pod uchwytu należy wykazać się dużą starannością, gdyż prawidłowe zawieszenie 

grzejnika nie może powodować naprężeń po skręceniu grzejnika z gałązkami.   

 

4.8 Badanie i uruchomienie instalacji c.o. 

 

Po dokonaniu wymiany grzejników instalację c.o. należy przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności  należy instalację podlegającą próbie 

(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą z zapewnieniem prędkości przepływu 

ok. 0,5 m/s. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 
o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg. wytycznych CORBIT-

INSTAL. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 

dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być  umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji.Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
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Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz  nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godzinną pracą instalacji. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0
o.
 Instalację napełnić woda uzdatnioną do celów kotłowych. Wodę uzdatniona należy 

dostarczyć w odpowiednich pojemnikach lub podłączyć do instalacji wypożyczoną stację 
uzdatniania wody. 

  

5.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”, 

Kontrola jakości robót  związanych z wykonaniem kotłowni i instalacji gazowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.” 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały6 

spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodność z Dokumentacją projektową, 
- badanie materiałów zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2 

- ułożenia przewodów w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodów, 

zabezpieczenia przewodu przez przejścia przez przegrody, kontrola szczelności przewodów, 

- wykonania izolacji termicznej rur, 

   - Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby,  

   świadectwa zgodności, deklaracje zgodności z aprobatami i Polskimi Normami. 

 

6.  ODBIORY ROBÓT 
 
- Odbioru robót,  polegającym na wykonaniu instalacji gazowej i rurociągów grzewczych w 

kotłowni należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą                 
PN-64/B-10400. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku  minimalnych spadków odcinków poziomych. 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

b) Dziennik budowy, 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

d) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
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e) Protokół  przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

c) aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

d) protokoły badań szczelności instalacji. 

 

   7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
          Jednostką obmiaru jest jest metr (m) rurociągu instalacji centralnego ogrzewania i 

gazowej dla danej średnicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub grzejnika, kotła i 

podgrzewacza cwu, powierzchnia lub objętość towarzyszących robót budowlanych. 

 

    8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
             Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

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

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie   powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” 

-  PN-B-02414, 1999, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.” 

- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. 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”. 

- PN-EN 215-1: 2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania. 

- PN-EN 442-1:1999, „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody”. 

 

 

Opracował: Henryk Gędek 

 

 

 

 

 

 

 


