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1.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy etapu II „BUDOWY KOMPLEKSOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO AKADEMII 

MARYNARKI WOJENNEJ PRZY UL. KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI” i obejmuje projekt 

wykonawczy rozbudowy istniejącej (etap I) instalacji słonecznej w pomieszczeniu węzła ciepła 

o technologię wspomagania podgrzewu wody basenowej. 

Liczba i sposób podłączenia płyt kolektorów słonecznych pozostaje bez zmian. 

Podstawą opracowania są: 

- projekty wykonawczy i powykonawczy instalacji słonecznej z I etapu inwestycji, 

- wytyczne technologii wody basenowej, 

- wytyczne instalacji rozbudowy węzła ciepła, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

 

Stan istniejący 

Instalacja słoneczna na bazie 36 kolektorów słonecznych, płaskich o łącznej powierzchni absorbera 

84,8 m2, połączonych równolegle na dachu budynku sportowego. Ciepło przekazywane jest do 

2 podgrzewaczy pojemnościowych ciepłej wody użytkowej z wewnętrznymi wężownicami. Nadwyżka 

ciepła odbierana jest przez górne wężownice podgrzewaczy i oddawane do atmosfery 

z wykorzystaniem chłodnic zewnętrznych.  

Woda użytkowa podgrzana wstępnie przez instalację słoneczną podgrzewana jest do wymaganej 

temperatury w węźle ciepła, zasilanym z sieci miejskiej. 

 

2.  Rozbudowa instalacji  słonecznej 

W II etapie inwestycji planowana jest budowa części basenowej. Woda basenowa będzie 

podgrzewana do wymaganej temperatury w węźle ciepła. W celu optymalnego wykorzystania 

kolektorów słonecznych, instalacja solarna zostanie rozbudowana o wymiennik ciepła do 

wspomagania podgrzewu wody basenowej.  

2.1 Technologia instalacji słonecznej 

Rozbudowa instalacji słonecznej dotyczy wyłącznie instalacji w pomieszczeniu węzła ciepła. Liczba 

i sposób podłączenia płyt kolektorów słonecznych pozostaje bez zmian.  

Priorytetem pracy instalacji słonecznej pozostaje przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Po 



 

 

osiągnięciu wymaganej temperatury wody użytkowej solarny czynnik grzewczy zostanie skierowany 

przez zawór 3-drogowy, przełączający [2] do nowego wymiennika ciepła [1], w którym podgrzewana 

będzie wstępnie woda grzewcza na węźle ciepła, przeznaczona do podgrzewania wody basenowej.  

Warunkiem pracy instalacji słonecznej na potrzeby wspomagania przygotowania wody użytkowej 

i wody basenowej jest wyższa temperatura czynnika solarnego o wartość nastawioną na sterowniku 

solarnym.  

Dla zwiększenia przepływu czynnika solarnego, instalacja zostanie rozbudowana o dodatkową pompę 

obiegową (grupę pompową) [3], połączoną równolegle do istniejącej pompy (grupy pompowej). 

Ze względu na zwiększenie ilości czynnika solarnego należy także rozbudować instalacje o dodatkowy 

obieg obejściowy, służący do równomiernego pogrzania czynnika grzewczego w instalacji przed 

skierowaniem go do odbiorników ciepła. Warunkiem uruchomienia pompy obejścia [4] będzie sygnał 

odpowiedniego nasłonecznienia z czujnika [4.2] zamontowanego w okolicy kolektorów słonecznych. 

Po osiągnięciu temperatury zadanej, zmierzonej przez dodatkowy czujnik temperatury [4.3], zostanie 

uruchomiona pompa (pompy) zasiania odbiorników ciepła (pompa obejściowa zostanie wyłączona). 

Graniczna wartości nasłonecznienia wynosi 200 W/m2. 

Dodatkowy wymiennik [1] (jako odbiornik ciepła instalacji słonecznej) został dobrany 

z uwzględnieniem parametrów pracy węzła ciepła.  Wymiennik solarny [1] podłączony będzie 

szeregowo (jako pierwszy) z wymiennikiem zasilanym z sieci cieplnej (moduł Ctb), w którym 

przygotowywana będzie woda grzewcza do podgrzewania wody basenowej do temperatury zadanej. 

Dla zabezpieczenia przed przegrzaniem wody grzewczej, powyżej wartości dopuszczalnej (90OC) 

należy zamontować za wymiennikiem [1] termostat zabezpieczający [1.3]. 

Wymiennik [1] został dopasowany do wartości przepływu w czasie pracy stałej, utrzymania zadanej 

temperatury wody basenowej. Przy okresowych wymianach wody basenowej, co wiąże się 

z większym przepływem wody grzewczej, należy otworzyć zawór odcinający na przewodzie 

obejściowym wymiennika (równoległym) DN40. 

Układ stabilizacji ciśnienia instalacji słonecznej pozostaje bez zmian. 

Do sterowania dodatkowymi elementami instalacji wykorzystany będzie istniejący regulator 

Vitotronic 200 typ SD4. 

Sposób rozbudowy instalacji słonecznej oraz podłączenie nowych elementów instalacji do sterownika 

pokazano na schemacie technologicznym (Rys. 5a.1) 

Nowe grupy pompowe [3] i [4] umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej grupy pompowej. 

Wymiennik ciepła [1] zlokalizować w okolicy nowego, projektowanego węzła ciepła. 



 

 

Proponowaną lokalizację głównych urządzeń pokazano na Rys. 5a.2 

 

2.2 Rurociągi i armatura. 

Rurociągi instalacji glikolowej zaprojektowano z rur miedzianych. Kompensacja wydłużeń 

termicznych – naturalna za pomocą kolan (zmian kierunku) tworzących kompensatory U-kształtowe. 

Mocowanie rur zaprojektowano za pomocą typowych obejm mocujących. 

Połączenie rur miedzianych lutem „na twardo”. 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych zaprojektowano zawory do wlutowania kulowe 

lub alternatywnie zawory a połączeniach kołnierzowych przystosowanych do pracy z czynnikiem 

glikolowym i na parametry do 150°C.  

W najwyższych punktach rurociągów zainstalować automatyczne odpowietrzniki pływakowe 

z zaworem stopowym, natomiast w najniższym zawory spustowe. 

Rury wylotowe z zaworów bezpieczeństwa obiegu solarnego wprowadzić od góry do zbiornika 

uzupełniającego, a z pozostałych zaprojektowano sprowadzić nad posadzkę, w taki sposób aby 

zabezpieczyć obsługę przed poparzeniem. 

Do pomiaru ciśnień i temperatur zainstalować termometry, manometry o odpowiednich zakresach. 

Wodę spustową z urządzeń i armatury sprowadzić nad wpusty podłogowe instalacji kanalizacyjnej. 

Przewody instalacji solarnej projektuje się zaizolować otulinami z pianki kauczukowej przeznaczonej 

do instalacji solarnych. 

Rurociągi wody grzewczej wykonać z rur stalowych ze szwem.  Armatura standardowa, gwintowana 

o zakresie temperatur 0-100OC i ciśnieniu 1,0 MPa 

 

 

2.3 Wytyczne elektryczne 

 

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej poszczególnych urządzeń w kotłowni: 

Nr urz. Nazwa urządzenia Szt. Moc [W] Razem [W] 

2.1 Siłownik elektryczny zaworu przełączającego, 230V 1 15 15 

3 Grupa pompowa PS20, 230V 1 75 75 

4 Grupa pompowa P20, 230V 1 75 75 

 

Wymagania przyłącza elektrycznego: 230V/50Hz 

 



 

 

3.  Specyfikacja urządzeń 

4. Instalacja słoneczna 

1 Wymiennik płytowy, lutowany, SL70 1 L70-BR28-120-TL-LIQUID 
+izolacja 

Sondex 

1.1 Zawór bezpieczeństwa, membranowy, 3 bary, ¾” 1 1915 SYR 

1.2 Czujnik temperatury, zanurzeniowy 
Nr zam. 7426247 

1  Viessmann 

1.2a Tuleja zanurzeniowa R ½”, 200mm 
Nr zam. 7819639 

1  Viessmann 

1.3 Termostat ograniczający, 20-90OC, IP20 1 Kontaktowy 
RAK-TW.2000M 

Siemens 

2 Zawór 3-drogowy, przełączający, DN40, kvs=49 1 VBI60.40-49T Siemens 

2.1 Siłownik elektryczny, 230V, 2-stawny 1 GMA321.9E 
Sprężyna powrotna 

Siemens 

3 Grupa pompowa (Solar-Divicon) 
Nr zam. Z012027 

 
1 

PS20 Viessmann 

4 Grupa pompowa 
Nr zam. Z012028 

 
1 

P20 Viessmann 

4.1 Zawór odcinający, kulowy, DN25 1 VAI60.25-22 Siemens 

4.1.1 Siłownik elektryczny, 230V, 2-stawny 1 GQD321.9A 
Sprężyna powrotna 

Siemens 

4.2 Czujnik nasłonecznienia 
Nr zam. 7408877 

 
1 

CS10 Viessmann 

4.3 Czujnik temperatury, zanurzeniowy 
Nr zam. 7831913 

1  Viessmann 

4.3a Tuleja zanurzeniowa R ½”, 200mm 
Nr zam. 7819639 

1  Viessmann 

Armatura 

11 Przepustnica międzykołnierzowa DN65, PN6 2   

12 Zawór odcinający, kulowy, DN40, PN10 8   

12.1 Zawór odcinający, kulowy, DN25, PN10 2   



 

 

13 Filtr siatkowy DN65, kołnierzowy, PN10 1   

13.1 Filtr siatkowy DN40, gwintowany, PN10 2   

13.2 Filtr siatkowy DN25, gwintowany, PN10 1   

14 Termometr , 10-120OC 6   

15 Manometr 0-10 bar 6   

21 Rura miedziana, 42x1,5 40m   

22 Rura miedziana, 28x1,2 10m   

23 Rura stalowa ze szwem, DN80 25m   

24 Rura stalowa ze szwem, DN65 4m   

25 Rura stalowa ze szwem, DN40 2m   

 

  



 

 

Część 5a 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBUT 
 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie 
instalacji solarnej dla zadania: 

BUDOWA KOMPEKSOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ PRZY UL. KMDR JANA 
GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbudowy instalacji solarnej, polegające na podłączeniu dodatkowego odbiornika ciepła – wspomaganie podgrzewu wody 

basenowej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− montaż rurociągów, 
−  montaż armatury, 
−  montaż urządzeń, 
−  badania instalacji, 
−  wykonanie izolacji termicznej, 
−  wykonanie połączeń z istniejącymi instalacjami 
− regulacja działania instalacji. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
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. 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 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. 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. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Przewody 

a) stalowych czarnych ze szwem, średnich spełniające wymogi normy PN-H-74200 w zakresie średnic Ø15÷Ø50 mm łączonych 
przez spawanie 

b) rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania spełniające wymogi 
normy PN-EN 1057:1999  w zakresie średnic Ø12 i Ø42 mm (lut twardy)  

c) łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania twardego spełniające wymogi normy  PN-EN 1254-
1:2004 

d) izolacja rur z pianki poliuretanowej PN-B-02421:2000  



 

 

 Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 
 
Specyfikacja elementów projektowanej instalacji – numeracja zgodna z oznaczeniami na schemacie 

technologicznym 

Nr Nazwa Ilość Typ / Uwagi Producent 

1 Wymiennik płytowy, lutowany, SL70 1 L70-BR28-120- TL-LIQUID 
+izolacja 

Sondex 

1.1 Zawór bezpiecze ństwa, membranowy, 3 bary, ¾” 1 1915 SYR 

1.2 Czujnik temperatury, zanurzeniowy 
Nr zam. 7426247 

1  Viessmann  

1.2a Tuleja zanurzeniowa R ½”, 200mm 
Nr zam. 7819639 

1  Viessmann 

1.3 Termostat ograniczaj ący, 20-90OC, IP20 1 Kontaktowy 
RAK-TW.2000M 

Siemens 

2 Zawór 3-drogowy, przeł ączający, DN40, kvs=49 1 VBI60.40-49T Siemens 

2.1 Siłownik elektryczny, 230V, 2-stawny 1 GMA321.9 E 
Sprężyna powrotna 

Siemens 

3 Grupa pompowa (Solar-Divicon) 
Nr zam. Z012027 

 
1 

PS20 Viessmann 

4 Grupa pompowa 
Nr zam. Z012028 

 
1 

P20 Viessmann 

4.1 Zawór odcinaj ący, kulowy, DN25 1 VAI60.25-22 Siemens 

4.1.1 Siłownik elektryczny, 230V, 2-stawny 1 GQD321 .9A 
Sprężyna powrotna 

Siemens 

4.2 Czujnik nasłonecznienia 
Nr zam. 7408877 

 
1 

CS10 Viessmann 

4.3 Czujnik temperatury, zanurzeniowy 
Nr zam. 7831913 

1  Viessmann  

4.3a Tuleja zanurzeniowa R ½”, 200mm 
Nr zam. 7819639 

1  Viessmann 

Armatura 

11 Przepustnica mi ędzykołnierzowa DN65, PN6 2   

12 Zawór odcinaj ący, kulowy, DN40, PN10, t rob. = 140ºC 8   

13 Filtr siatkowy DN65, kołnierzowy, PN10, t rob. = 140ºC 1   

13.1 Filtr siatkowy DN40, gwintowany, PN10, t rob. = 140ºC 3   

14 Termometr techniczny  0÷200 ºC 6   

15 Manometr centryczny M 100 3/8” o zakresie 0÷10 bar 
z zaworem odcinaj ącym 

6   

21 Rura miedziana, 42x1,5 40m   

22 Rura miedziana, 28x1,2 10m   

23 Rura stalowa ze szwem, DN80 25m   

24 Rura stalowa ze szwem, DN65 4m   

25 Rura stalowa ze szwem, DN40 2m   

 

Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna przewodów solarnych na zewnątrz musi być odporna na czynniki zewnętrzne takie jak promieniowanie 
ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych oraz na ptasie odchody. Przewody wewnętrzne 
zaizolować materiałem odpornym na temperaturę stagnacji układu, czyli ok. 220 °C, np. wyroby firmy Armacell lub firmy K-Flex 
ST AL CLAD w wykonaniu SOLAR HT. Dla przewodów ułożonych na dachu budynku stosować izolację termiczną o grubości 30 
mm i współczynniku przewodności cieplnej nie wyższym niż 0,040 W/mK. Następnie wykonać płaszcz ochronny z blachy 
aluminiowej wg PN-87/H-92741/01 o grubości 0,5 mm (izolacja K-Flex otulona jest zewnętrznym płaszczem ochronnym). Izolacje 
przewodów solarnych wewnątrz budynku jw lecz w pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi w izolacji np. firmy NMC 
typu Isotube. Rurociągi układu zasobnika zaizolować otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w powłoce z folii aluminiowej 



 

 

Isover Flexorock lub otuliną typu Steinonorm 300. 
Grubości izolacji: 

- zasilanie 30 mm 
- powrót 25 mm 
Izolacja cieplna rurociągów, armatury, wymienników ciepła oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej powinna być wykonana 

zgodnie z PN-85/B-02421. 
Przewody technologiczne po wykonaniu izolacji powinny być trwale oznakowane kolorowymi opaskami w kolorach: 

- powrót w kolorze ultramaryny 
- woda zimna w kolorze zielonym 
- woda ciepła w kolorze czerwonym. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną. o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

2.3 Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport 
i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 
panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  
 

3 SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

4  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić 

bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego 

transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 

Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy: 

̶ samochód dostawczy do 0,9 t 
 

Rury 

 Transport rur i przewodów– środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 

średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału 

Panele słoneczne 

Instalacja paneli słonecznych pozostaje bez zmian. Nie jest projektowana dołączanie dodatkowych płyt. 

1.1.1 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach tub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 



 

 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1 Montaż instalacji 
Ruroci ągi z miedzi  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego 
ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić w miarę możliwości ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą. rury i wewnętrzną. tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody prowadzone w istn. budynku należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
1,0 m W budynku w pomieszczeniach innych niż piwniczne przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce. 

Rurociągi stalowe 

W budynku przewody projektuje z rur stalowych czarnych z/s, średnich wg PN-H-74200 łączonych przez spawanie gazowe. 
Połączenia gwintowane stosować należy jedynie na połączeniu z panelami słonecznymi i przy łączeniu z  armaturą gwintowaną i 
przyrządami pomiarowymi. Połączenia spawane przewodów powinny się znajdować między podporami w odległości 1/3 do 1/5 
rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności  wykonania połączenia na podporze lub po środku  przęsła 
spoinę należy wzmocnić nakładkami. Rury powinny być układane w taki sposób aby szew podłużny przewodu był widoczny na 
całej długości. Szwy podłużne dwóch rur połączonych powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu 
łączonych rur. Spłaszczenia rur na gięciu nie powinny przekraczać 10% zewnętrznej średnicy rury. Miejsca montażu armatury 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Przewody należy prowadzić po ścianach budynku na uchwytach mocowanych 
do ścian.  Przewody poziome powinny być oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstępach: 

Średnica rurociągu Najw. Odl. pomiędzy podporami  

mm m 

15  2,0 

20  2,5 

25  3,0 

32  3,0 

40  3,5 

50  4,0 

65 4,0 

80 4,0 



 

 

Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla średnic powyżej 40 mm) od otuliny do 
powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z 
tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Armatura nie może być instalowana na 
łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za armaturą  powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D – średnica 
zewnętrzna rurociągu) 

Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą. z armaturą i osprzętem za pomocą. połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. 

Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i 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. 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 
propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC. 

Każdy panel słoneczny sprawdzany jest szczegółowo przez producenta. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej 
krawędzi nie powinno przekraczać 5 barów. Próbę szczelności w instalacji 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 6 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. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próby 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. 

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 wykonania 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. 

Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o - 5 
do +10 mm. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 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. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną. fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7 OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, harmonogramem 
finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór materiałów, elementów i urz ądzeń. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

Badanie szczelno ści na zimno.  

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. Badanie szczelności 
należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od 
ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności 
instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej 
tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa). 

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

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

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 10o powoduje zmianę 
ciśnienia o 0,5-1,0 bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania 
naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na 
okres niezbędny do wykonania tych prac. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami 
zamarznięcia wody. 

Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym.  

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na 
zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z 
wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 



 

 

parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany 
w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować 
zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za 
pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na gorąco zakończonej wynikiem 
pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności 
zładu. 

Regulacja działania.  

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej czynnika solarnego 
(roztwór glikolu) i ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów 
w następujący sposób: 

1. pomiar parametrów czynnika grzejnego (solarnego i wodnego) za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
pomiaru ± 0,5°C, 

2. pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego 
podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 

3. pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych, 
pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy 
przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych 
rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 

1. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
• Regulacja instalacji przy nasłonecznieniu pozwalających na pracę instalacji – powyżej 200 W/m2 
• skontrolowaniu wielkości przepływu czynnika solarnego przy załączeniu pompy obiegowej obejścia (rozruchowej) 

oraz głównych pomp obiegowych – pomiar na rotametrach zamontowanych w zestawach pompowych. 
• skontrolowaniu temperatur i spadków temperatury czynników grzewczych w poszczególnych gałęziach instalacji 
• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z 

wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna 
się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego spadku ciśnienia, 

• W odbiornikach ciepła, w których temperatura czynnika grzewczego lub ogrzewanego nie spełnia wymagań, należy: 
określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te przyczyny. 

Odbiory ko ńcowe  

Przy odbiorze końcowym instalacji słonecznej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz 
czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, - prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, - wielkość spadków przewodów, 
 odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, - prawidłowość zainstalowania urządzeń, 
 jakość wykonania izolacji cieplnej, 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób 

 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne informacje dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót". 
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