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1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania 

„PRZEBUDOWA KOTŁOWNI” w miejscowości 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 

65; (dz. nr 316/2; obręb: 0011 Sieroszewice; jednostka ewidencyjna: 301707_2 – 

SIEROSZEWICE)   

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

 

Specyfikacje techniczne stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz Dokumentacji Projektowej i należy je stosować w zleceniu robót opisanych                              

w podpunkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru instalacji sanitarnych: 

• instalacja ogrzewania. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami kierownika 

robót. 

 

1.4.1 Warunki organizacyjne 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności                         

w sprawach technicznych należy uzgodnić i wyjaśnić z zamawiającym przed 

przystąpieniem do robót. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji sanitarnych będą potrzebne podstawowe elementy: 

 

2.1 Instalacja technologii kotłowni na paliwo olejowe 

 

Projektowana kotłownia będzie potrzeby instalacji grzewczej oraz ciepłej wody 

użytkowej.  Projektuje się kotły grzewcze olejowe o mocy nominalnej Q=40,0kW. 

Podłączenie kotła z układem zamkniętym wykonać poprzez rury stalowe. Jako zabezpieczenie 

instalacji technologicznej kotłowni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przyjęto istniejące 

naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ A wg PN-91/B-02413. Przewody c. o. w kotłowni 

wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74220:1984. Przewody prowadzić ze 
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spadkiem 0,5 % w kierunku odwodnienia. Połączenia rur czarnych wykonać poprzez 

spawanie. Zmiany kierunków wykonywać łukami gładkimi r= 1,5d. Instalację wody pitnej w 

kotłowni wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg PN-H-

74200;1998. Połączenia rur ocynkowanych za pomocą kształtek z żeliwa ciągliwego białego 

wg PN-76/H-74392. Po wykonaniu instalacji wodnej wykonać próby szczelności instalacji na 

zimno i gorąco pp = 1,5 prtj. 0,045 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 

szczelności, przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421 i załącznikiem nr 

2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. Przed wykonaniem izolacji 

termicznej rurociągi z rur stalowych czarnych należy oczyścić do IIo czystości powierzchni i 

pomalować farbą antykorozyjną miniową jako podkładową i dwukrotnie olejną jako 

nawierzchniową.  

 

3. SPRZĘT 

 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie       i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  i 

sprawujący nadzór nad realizacją inwestycji.  

Przykładowy sprzęt, którym powinien się posłużyć Wykonawca: 

 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych c.o.: 

• spawarki  

• elektronarzędzia  

• wiertarki 

• pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

• aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

• palnik 

• przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały niezbędne do wykonywania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 

zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 

wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 

sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu 

rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy 

preizolowane, płynne składniki, pianki, materiały pomocnicze, przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Składniki pianki poliuretanowej 

przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

 

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

Piony prowadzić na ścianach lub bruzdach ściennych. Przy układaniu przewodów na 

wierzchu ścian, ze względu na znaczne wydłużenie cieplne należy ściśle przestrzegać 

trasy przewodu, ilości, położenia i konstrukcji uchwytów przesuwnych i stałych oraz 

kompensatorów. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed 

tarciem o ich ścianki przez osłonięcie odpowiednią otuliną. Rury miedziane prowadzone 

w warstwie jastrychu, mogą być układane na stropie lub izolacji swobodnie lub 

mocowane do izolacji za pomocą klipsów ułatwiających ułożenie rur, a następnie 

zalewane są jastrychem. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, 

żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 

instalacji, a w najwyższych miejscach załamań  przewodów   możliwość odpowietrzania  

instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli 

prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest 

możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone 

przy ścianach ,powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w 

uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie 

dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy 

układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy 

średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o 

większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W  przypadku pionów dwururowych, 

obejście  pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome 

należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co 

najmniej równy    sumie    wewnętrznych    przekrojów    poprzecznych    przewodów 

doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być 

większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 

10 %. 

Podpory, uchwyty 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewniać 

swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Maksymalny odstęp miedzy podporami i uchwytami przewodów podano w  tab.1i 2 
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Tabela 1- Maksymalny odstęp między podporami przewodów w instalacji 

ogrzewczej wodnej 

Materiał Średnica nominalna rury 

Przewód 

montowany 

pionowo1) inaczej 

m m 

1 2 3 4 

miedź DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

 

 

DN25 2,9 2,2 

 

 

DN32 3,4 2,6 

 

 

DN40 3,9 3,0 

 

 

DN50 4,6 3,5 

 

 

DN65 4,9 3,8 

 

 

DN80 5,2 4,0 

 

 
DN100 5,9 4,5 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnacją 

Tabela 2- Maksymalny odstęp między uchwytami przewodów miedzianych w 

instalacji ogrzewczej wodnej 

Materiał Średnica zewnętrzna rury 

Przewód 

montowany 

 

m 

1 2 3 

miedź 12 1,25 

 

 

15 1,25 

 

 

18 1,50 

 

 

22 2,00 

 

 

28 2,25 

 

 

35 2,75 

 

 

42 3,00 

 

 
54 3,50 

Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany z  jednego odcinka  rury, może  być 

prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa 

sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi. Celowe jest takie 

ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni przegrody na której przewód jest układany. Przewód w rurze osłonowej 

powinien być prowadzony swobodnie. 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być 

rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 



 6 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej   strony,   a przy przejściu przez  strop powinna wystawać  około  2 cm powyżej 

posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 

których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.  Przestrzeń między  

rurą przewodu a  tuleją ochronną powinna  być  wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust 

instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 

odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla 

tych elementów wg rozp. MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, 

wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej  poziomu terenu,  powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności zgodnie z  

rozp. MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie 

z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. Przejście rura 

w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego przewodu. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 

poniżej poziomu  terenu,   powinien być wykonany w  sposób  zapewniający przepustowi 

uzyskanie  gazo szczelności Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. 

przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy 

stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie 

rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej  większej  od  średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 

ochronną powinna być  wypełniona materiałem  trwale  plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę,  umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 

powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w 

elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 

zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej  (szczelności 

ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 

rozwiązaniem  szczegółowym znajdującym się w  projekcie technicznym. Przepust 

instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 

poziomu  terenu,   powinien być wykonany w  sposób  zapewniający przepustowi 

uzyskanie  gazo szczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym się w projekcie technicznym. Wodoszczelny przepust  instalacyjny w tulei 

ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 

się w projekcie technicznym. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie 

powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
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Łączenie rur i armatury 

Połączenia lutowane 

Podstawową metodą łączenia rur i łączników z miedzi w instalacjach sanitarnych jest 

lutowanie kapilarne. Podstawowymi materiałami do procesu lutowania kapilarnego są: 

− luty miękkie (o temp. topnienia 220 ÷ 250 oC), 

− luty twarde (o temp. topnienia 630 ÷ 890 oC), 

− topniki, których zadaniem jest redukcja warstewek tlenkowych na oczyszczonych 

mechanicznie powierzchniach poddawanych następnie działaniu stopionego spoiwa (lutu). 

Do połączeń rur miedzianych używa się także past lutowniczych (lutowanie miękkie) 

stanowiących mieszaninę topnika z odpowiednim lutem miękkim (min. 60% 

sproszkowanego lutu miękkiego). Luty, ze względu na fakt stosowania ich w instalacjach 

wody pitnej muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez PZH. Wymagania sanitarne 

nie dopuszczają do stosowania w instalacjach wody pitnej lutów zawierających kadm i 

ołów. 

Połączenia spawane 

• Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 

• spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 

• spawanie łukowe elektrodami otulonymi, 

• inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy zatwierdzone przez 

Inżyniera  

Przy połączeniu spawanym należy: 

• możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem 

znajdującym się w przewodzie, 

• stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 

• nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin 

punktowych, 

• nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć 

wkładek.  

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania 

gazowego jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości 

ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 

mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm. Sposoby ukosowania brzegów do 

połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. Do spawania stali węglowych i 

niskostopowych należy stosować  druty  według PN-M-69420. Spawanie innych 

materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami 

spawania. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów 

zarówno ze stali węglowych jak  i  niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do  

spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach 

podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w 

znacznym stopniu od: 

• sposobu ukosowania łączonych brzegów, 

• średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny 
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Połączenia gwintowe 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 

uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi 

powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich 

stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1*' i/lub PN-ISO 228-1. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany 

metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w  postaci 

pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty 

powinny być  równo  nacięte  i odpowiadać  wymaganiom  odpowiedniej  normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się 

wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych 

przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez 

względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a 

także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał 

uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie 

konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem 

połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy 

gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 

połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 

pęczniejące pod wpływem wody). Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w 

instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie 

przekracza 120 °C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą 

oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających 

powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, 

wykonane są w ich materiale rodzimym.  

Połączenia kołnierzowe 

Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między 

płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi 

powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami 

kształtowymi. Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być 

kołnierzem luźnym, wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na 

odpowiednio ukształtowaną końcówką elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe 

należy tak wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi 

elementami, czynnika znajdującego się w przewodzie. Wymiary kołnierzy łączonych 

elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być zastosowane 

wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, dostosowanej 

do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego wszystkie wystające z 

nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej długości. Zaleca się aby 

długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu.  

Niedopuszczalne jest: 

• przesunięcie osi łączonych elementów, 

• przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 

Izolacja ciepłochronna 

Przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421 i załącznikiem nr.2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r  izolacją  typu np. 

steinonorm300 lub thermaflex o grubościach: g=30mm dla DN20-35mm, g = DN dla 
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dn=35-100mm przy =0,035W/m K izolacji. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 

cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

• są nimi gałązki  grzejnikowe  prowadzone  po  wierzchu przegrody  w 

pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi 

gałązkami, 

• prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana 

temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach 

obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 

• z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania 

izolacji cieplnej określonych przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 

wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej  należy 

rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni   przeznaczonych   do   

zaizolowania oraz po potwierdzeniu   prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość 

oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym 

instalacji ogrzewczej. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny 

być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 

pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na 

której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna być 

przeprowadzona w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia § 135 ust.4 

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu izolacji, należy 

oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i 

uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji grzewczej. Materiały stosowane na 

izolacje ciepłochronne powinny być: 

• odporne na działanie max temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich 

właściwości użytkowych w czasie nie krótszym niż okres eksploatacji elementu 

izolowanego, - chemicznie obojętne w stosunku do materiału elementu 

izolowanego, - wytrzymałe na obciążenie statyczne i dynamiczne występujące w 

czasie transportu, montażu i eksploatacji, 

• odporne na działanie wody. 

Materiały na izolację cieplną wewnątrz budynku dodatkowo powinny być nietoksyczne 

oraz spełniać wymagania przeciwpożarowe. W poniższej tabeli zestawiono właściwości 

materiałów stosowanych jako izolacja cieplna przewodów i urządzeń wewnętrznych 

instalacji sanitarnych. 

 

Tabela 2  - Właściwości izolacyjne materiałów 

Rodzaj materiału Gęstość Przewodność cieplna 
Zakres temperatur 

pracy 
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izolacyjnego kgjm3 Wm-1K-l 'C 

Szkło piankowe 145 0,040 -214 ÷ +150 

Wata szklana 58 0,042 -180 ÷ +400 

Wełna mineralna 150 0,043 +250 

Polietylen spieniony 25 ÷ 35 0,029 - 75 ÷ +110 

Guma porowata 110 0,030 - 75 ÷ + 95 

Poliuretan spieniony 

twardy 
30 ÷ 90 0,027 -180 ÷ +120 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z  niej zaślepienia  

i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, 

powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na 

przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach 

powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 

dodatkowego zamocowania. Armatura  odcinająca  grzybkowa  montowana na  podejściu  

pionów,   a także  na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy 

napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów 

grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. Armatura 

spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 

umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura  

spustowa powinna  być  lokalizowana  w miejscach  łatwo  dostępnych  i  być zaopatrzona 

w złączkę do  węża w sposób umożliwiający gromadzenie  wody usuwanej z instalacji w 

zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) 

nie powodującego zanieczyszczenia wody. Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje 

lub grupa pionów w budynku o wysokości 2 - 3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej 

niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą 

spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 

 

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 

armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów  różnicy  ciśnienia,  nastawy montażowe  

zaworów  grzejnikowych  i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 

grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 

badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej  armatury 

regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie 

technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych 

zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy 

fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją 

producenta zaworów. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewody  instalacji z rur  stalowych  czarnych  bez  szwu  wg PN-H/74244  należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez:  
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• Oczyszczenie do  2-go  stopnia  czystości , 

• malowanie   np. farbą  ftalowo-  silikonową przeciwrdzewną  renowacyjną,  

• czerwoną  tlenkową - malować  dwukrotnie  w  odstępie  24  godzin  zgodnie  

z  wytycznymi  producenta  farb , a  następnie  izolować  termicznie.  

5.3 Oznaczenie 

 

Przewody, armatura i urządzenia należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach  

zlokalizowanych. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontroli jakości powinny podlegać materiały użyte do wykonania instalacji. Przed 

dokonaniem odbioru instalacji należy sprawdzić jej zgodność z projektem oraz PN. 

Kontrola jakości wykonanych robót powinna obejmować: 

· sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń, 

· sprawdzenie spadków ciśnienia wody w instalacjach za pomocą manometrów 

różnicowych, 

· badanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji, 

· sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji, 

· badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji c.w.u przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury, 

· badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

· badania natężenia hałasu wywoływanego przez pracę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i 

ciepłej jest komplet (kpl.) wykonanych robót. Jednostką obmiarową dla robót związanych                          

z wykonaniem kanalizacji jest komplet (kpl.) wykonanych prac. Jednostką obmiarową dla 

wykonania instalacji centralnego ogrzewania jest komplet (kpl.) całkowicie wykonanej i 

odebranej instalacji. Jednostką obmiarową dla wykonania instalacji wentylacji jest 

komplet (kpl.) całkowicie wykonanej i odebranej instalacji. Obmiar robót będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wykonawca jak i osoba pełniąca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją 

inwestycji, może w razie wątpliwości żądać końcowego sprawdzenia dostarczonych 

materiałów. Żądanie musi być przedstawione na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór robót 
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Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 

instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu 

wykonanych instalacji zgodnie z dokumentacją projektową lub ewentualnych zmian 

naniesionych w toku wykonywania prac budowlanych. 

 

  

8.2 Odbiór techniczny – częściowy 

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach, 

uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego 

należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami  w STWiORB, zgodność wykonania 

robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

 

8.3 Odbiór techniczny  

Instalacje mogą być przedstawione do obioru technicznego, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji, instalację wypłukano            

i napełniono wodą oraz dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

 

W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

· instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

· zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami, 

· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

· uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Protokół odbioru technicznego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.                

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. 

 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje 

się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich 

poprawy na własny koszt. 

 

 

9. PRZEPISY POWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Normy 

PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-

2+Adl:1997  

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach 
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN- B-01706: 1992/ Az 

1: 1999  
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN-87/B-02151.01 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed 

hałasem 

PN-87/B-02151.02 

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 

Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN- 71/B-10420 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur 

stalowych ocynkowanych 

PN-81/B-10700.04 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i 

polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001: 1996 
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 

badania 

PN-B-73002:1996 
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania 

PN - 71/H -04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

PN-EN 1329-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli - Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 806-1:2004 

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 

Postanowienia ogólne 

PN-EN 1717:2003 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny   

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
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6946:2004 współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 

13370:2001  

Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 

13789:2001  

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 

14683:2001 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-EN ISO 228-1:2005  
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-91/B-02416 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci 

cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Badania 

PN-91/B -02420 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

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

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994  
Ogrzewnictwo Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-

03430/Az3:2000 

PN-85/C-04601 
Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

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

wody 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

PN-EN 1057:1999 
Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 

gazu w zastosowaniach sanitarnych i grzewczych 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

PN-EN 

10242:1999/A1:2002  
Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

PN-EN ISO 1127:1999 
Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 

na jednostkę długości 

PN-EN ISO 6708:1998 
Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego) 

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

PN-ISO 7005-1: 2002 
Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe Ciepłownictwo. 

Terminologia 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

PN-87/B-02151.02 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
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pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych 

PN-91/B-02413 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania  

PN-B-02414:1999  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie  ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania 

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi.  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/E-05030/00 
Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury  

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

PN-85/H-74242  
Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję 

i żaroodpornej 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-70/H-97051 
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-70/H-97050 
Ochrona przed korozją. Wzorce jakości  przygotowania powierzchni 

stali do malowania 

PN-ISO 8501-1:1996   

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej 

PN-71/H-97053  
Ochrona przed korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych. Ogólne 

wytyczne 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych.  Wymagania i badania 

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze  wskaźnikowe zwykłe   z  elementami sprężystymi 

PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

PN-83/M-53850  
Termometry elektryczne. Czujniki  termometrów 

termoelektrycznych. Ogólne wymagania i badania 

PN-83/M-53852 
Termometry elektryczne. Charakterystyki  termometryczne 

oporników (rezystorów) termometrycznych 

PN-M-69012:1997 
Spawane połączenia króćców i  odgałęzień.  Kształty złączy 

spawanych 

PN-65/M-69013 
Spawanie  gazowe  stali  niskowęglowych  i  niskostopowych. 

Rowki do spawania 

PN-EN 1011-1:2001 
Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne 

wytyczne dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1668:2000 Materiały dodatkowe do spawania - Pręty, druty do spawania 



 16 

łukowego w osłonach gazów elektrodą wolframową stali 

niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa - Klasyfikacja 

PN-EN 440:1999 

Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty 

elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwa w 

osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie 

PN-EN 12072:2002 

Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i pręty 

do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych - 

Klasyfikacja 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-EN 970:1999 
Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne 

PN-EN 12570:2002 
Armatura przemysłowa - Metoda ustalania wielkości elementu 

napędowego 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

BN-66/2215-01 
Oprawy termometrów przemysłowych  szklanych prostych i 

kątowych 90° 

PN-EN 1057 :1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 

PN-EN 1254-1:2002 
Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami 

do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

PN-EN 1173 : 1999 Miedź i stopy miedzi. Oznaczenia stanów materiałów 

PN - EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne 

PN - EN 442-2:1999 Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary  

PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706 
Instalacje  wodociągowe - Wymagania  w  projektowaniu  (Zmiana 

Az1) 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-03434:1999 
Wentylacja  - Przewody  wentylacyjne  - Podstawowe  wymagania i 

badania 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-B-76001:1996 
Wentylacja -  Przewody  wentylacyjne  -  Szczelność.   Wymagania 

i badania 

PN-EN 12220:2001 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

PN-B-76002:1976 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 1751:2002 
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne  

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
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części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 

przewodów 

PN-EN 

12599:2002/AC:2004 

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12236:2003 
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe 

Inne 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

poz. 690) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004 paz.1156). 

• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL –  

Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed 

wtórnym zanieczyszczeniem  

Zeszyt2.-Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania  

Zeszyt5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  

Zeszyt6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  

Zeszyt 7  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  

 Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych  

Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji 

minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella 

Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

• Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 

1994r 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych – T. II 

Instalacje sanitarne 


