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BRANśA SANITARNA  
  
1. WENTYLACJA  INDYWIDUALNA  
 

1.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń wentylacji 
mechanicznej. Wentylacja mechaniczna dotyczy pomieszczeń:    

- w pomieszczeniach gdzie zastosowano wspomaganie wentylacji 
grawitacyjnej przy uŜyciu wentylatorów ściennych 

 
1.2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA  

Materiały, elementy i urządzenia uŜyte do wykonania wentylacji mechanicznej 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy uŜyte do wykonania muszą spełniać poniŜsze wymagania: 

1.2.1. Kratki wentylacyjne  
Kratki wentylacyjne ścienne typu A 

1.2.2. Wentylatory wyciągowe. 
Wentylatory wyciągowe ścienne typu łazienkowego EDM,  w pomieszczeniach WC z 
wyłącznikiem czasowym lub załączane indywidualnie w zaleŜności od potrzeb. 
  

1.3. ODBIÓR ROBÓT  
1.3.1. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 

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 z 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem  
zgodności PN. Ponadto na materiałach lub opakowania muszą znajdować się inne 
informację, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 
 

1.3.2. Odbiory końcowe 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montaŜu, 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
- protokoły wykonanych prób i badań 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń a takŜe niezbędne 

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
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Z kaŜdego odbioru i próby ma być sporządzany 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. 
 
2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 

2.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  instalacją  grzejnikową 
centralnego ogrzewania. 
Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziałem 
dolnym, o parametrach wody 70/55 stopni. 
 

2.2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 
Materiały, elementy i urządzenia uŜyte do wykonania instalacji centralnego 
ogrzewania powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie 
ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy uŜyte do wykonania muszą spełniać poniŜsze wymagania: 

2.2.1. Rurociągi. 
Rurociągi z rur miedzianych  instalacyjnych, o połączeniach lutowanych  

2.2.2. Grzejniki  
Grzejniki płytowe stalowe  COSMO - NOVA  typu: 

-    jedno i dwupłytowe    -   11 i 22 KV 
 

2.2.3. Odpowietrzniki  
Odpowietrzniki automatyczne do pionów o średnicy Ø10 mm z zaworami kulowymi, 
producent TACO        

2.2.4. Zawory grzejnikowe 
Zawory grzejnikowe: 

- na zasilaniu – zawory z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss o 
średnicy nominalnej Ø 15 mm typ RTD-N, 

- na powrocie – zawory odcinające kulowe o średnicy  Ø 15 mm 
 

2.3. ODBIÓR ROBÓT 
2.3.1. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 

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  
potwierdzona  dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności PN.  
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          2.3.2. Badania. 
          2.3.2.1. Badania szczelności na zimno. 
Badania szczelności na zimno nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej niŜszej od 00 C. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy odłączyć wszystkie elementy i 
armaturę, które przy ciśnieniu wyŜszym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu 
lub zakłócić próbę, następnie instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +50 C) 
przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie naleŜy 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 naleŜy 
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w 
najniŜszym jej punkcie.  Wartości ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować na 
podstawie tab. 11-3 w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montaŜowych  - Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. 

- manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia  
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia 

Podczas badania szczelności naleŜy utrzymać w instalacji stałą temperaturę wody, 
gdyŜ jej zmiana o 100 powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bara. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie naleŜy jej opróŜniać, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach 
dopuszcza się opróŜnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędnych do wykonania tych prac. 
 
          2.3.2.2. Badania szczelności i działania w stanie gorącym. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy 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 naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed 
przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72godzin.  Podczas próby szczelności na gorąco 
naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz 
skontrolować zdolność kompensacyjną wydłuŜek .  
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           2.3.3. Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony ciepłej. NaleŜy 
sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauwaŜonych 
usterek. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja montaŜowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych 
elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją, powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montaŜu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym.  
 
Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru 
poprawności działania, naleŜy dokonywać następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru  
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru +-0,50 C, 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania  
d) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła  

W pomieszczeniach, w których temperatura nie spełnia wymagań, naleŜy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie 

doregulowanie przepływów wody przez piony i grzejniki . 
 
          2.3.4. Odbiory końcowe. 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przedłoŜyć 
protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z ,,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych –Tom II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności naleŜy skontrolować: 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów instalacji  
- prawidłowość wykonania połączeń  
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających  
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów  
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowość wykonania podpór  oraz odległość między podporami  
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury  
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji  
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 


