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1.0. Dane ogólne  . 
W Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach  projektuje się przebudowę zaplecza sali 

gimnastycznej  oraz przystosowanie części budynku do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne  z budynku szkoły podstawowej  

W części przebudowywanego zaplecza sali znajdują  się obecnie: szatnia dla chłopców, 

szatnia dla dziewcząt , nieużywane ,( z  częściowo zdemontowanymi przyborami ) 

pomieszczenia z natryskami dla chłopców i dziewcząt oraz dwie toalety. 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  budowlana instalacji 

centralnego ogrzewania . 

Zasilanie projektowanej  instalacji grzewczej przez istniejącą instalację prowadzona w 

kanale instalacyjnym. 

Zasilanie w wodę zimną przebudowanego zaplecza odbywać się będzie jak dotychczas z 

istniejącej instalacji zimnej wody . Ciepła woda użytkowa pochodzić będzie z istniejącej 

instalacji. 

Ścieki sanitarne z przebudowywanego zaplecza sali odprowadzone zostaną poprzez  nowo 

projektowany poziom  kanalizacyjny, który zostanie włączony do istniejącego odcinka 

kanalizacji sanitarnej przed salą  gimnastyczną . 

 
2.0. Opis  instalacji  grzewczej . 
2.1 Demontaż instalacji. 
Przed realizacją nowej instalacji  grzewczej należy zdemontować całość  w zakresie 

przebudowywanych pomieszczeń z przewodami i  grzejnikami . Przewody  istniejące 

prowadzone w kanałach pozostawia się bez demontażu .  

 

2.2 . Przewody . 
Dla ogrzewania przebudowywanej części budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie 

wodne  zasilane z istniejącej instalacji prowadzonej z kotłowni..  

W poszczególnych , nowo projektowanych  pomieszczeniach  przewidziano ogrzewanie 

grzejnikowe, a dodatkowo w obu szatniach : damskiej i męskiej zaprojektowano po 

jednym aparacie grzewczo wentylacyjnym np. typu : NEOLUX  III . 

Przewody zasilające i powrotne do grzejników w szatniach ,  umywalniach i WC 

dziewcząt   zaprojektowano z rur stalowych  o średnicach zgodnie rysunkami 

załączonymi do projektu. Do grzejników w pomieszczeniach :  WC dla osób 

niepełnosprawnych i WC męskim projektuje się przewody z rur polipropylenowych   
PP 3 o  ciśnieniu znamionowym  20 bar , łączone  poprzez  zgrzewanie . 
Instalację  wykonać  z przewodów rurowych wzmacnianych taśmą aluminiową  . 
Przewody  wykonać jako zalane w posadzkach . Przejścia przewodów przez  ściany  

prowadzić  w  bruzdach  z  zastosowaniem otulin  izolacyjnych umożliwiających  

ewentualne  przesunięcia  rur . Wielkość bruzd winna  być  dostosowana  do  średnicy  

ułożonych w  niej  przewodów  oraz  zastosowanych  otulin  izolacyjnych . Połączenie  

grzejników  płytowych  z  instalacją  wykonać  z  zastosowaniem zalecanego przez 

producenta  systemu  przyłącznego.  
 

2.3. Izolacje .  
Przewody zasilające i powrotne prowadzone w posadzkach izolować termicznie otulinami 

 z pianki poliuretanowej np.  firmy Thermaflex typ Thermocompact S .  
Przewody o średnicach  do 22  mm izolować otulinami gr. 6  mm .  

 

2.4. Elementy  grzejne i armatura .  
Elementami  grzejnymi  w  pomieszczeniach  będą  grzejniki  stalowe  płytowe np.  firmy 

PURMO  zasilane z boku i od dołu , typ  CV 22 o wysokości  60cm. 
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 Na przewodach powrotnych przy grzejnikach w pomieszczeniach szatni męskiej i 

damskiej  montować kulowe  zawory odcinające . Projektuje  się  grzejniki typ CV z 

obudową ,  kompaktowe, z zaworem odpowietrzającym i zaworem  termostatycznym  z  

płynnym nastawieniem  dławienia  przepływu. Przy grzejnikach montować głowice 

termostatyczne .  Grzejniki VC  umieszczać w pomieszczeniach  na  wys. 10  cm  nad  

posadzką .Dodatkowo w pomieszczeniach szatni dla chłopców i dziewcząt zaprojektowano 

aparaty grzewczo wentylacyjne  typu  np. Neolux III   podłączone do projektowanej 

instalacji co. 

 

2.5. Regulacja  instalacji .  
Przewidziano  regulację  za  pomocą  zaworów  z  głowicami  termostatycznymi i zaworów 

powrotnych z nastawą wstępną montowanych   przy  grzejnikach . Przed  montażem  

zaworów  instalację  należy  dokładnie  przepłukać  3-krotnie  przy  prędkości  przepływu  

wody 1,5  m /s . 

3,0. Określenia podstawowe. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 
1995 r. poz. 48, rozdział2). 

Atest higieniczny (dawniej opinia higieniczna) - dokument potwierdzający 

przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. 
Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 

(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.  

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 

(zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie 

wzbiorcze.  

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 

grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 

ogrzewania tych pomieszczeń.  

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji  

zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, 

napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z 
pompą  ciepłą  układ  z kolektorami   słonecznymi,   działające  samodzielnie  łub w 
zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, p.rob - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 
(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
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Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Ciśnienie robocze urządzenia, - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 

zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu 
wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego 
w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia 

środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, oraz prowadzonych działań 
zapobiegawczych przed pożarem. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania   i/lub   właściwych  przepisach   prawnych;    w 
odniesieniu   do   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie /zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane/ 
wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego 
wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. /Dz. U. nr 10 z-dnia 8 lutego 1995r., 
póz. 48, rozdział 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia 
kryteriów technicznych. 

Deklaracja dostawcy /deklaracja zgodności/ - procedura, w wyniku której dostawca 
udziela pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określonymi wymaganiami; zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się 
wyroby, dla których wydano deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną 

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierający niezbędne dane techniczne i 

informacje o czynnościach koniecznych do wykonania podczas użytkowania 

urządzenia oraz o sposobie prowadzenia prac związanych z konserwacją urządzenia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami w toku wykonywania robót. 

budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót. 

Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego część z naniesionymi 

poprawkami, uwzględniającymi zalecenia jednostki zatwierdzającej. 

Izolacyjność akustyczna pomieszczenia względem pomieszczenia 

zawierającego źródło dźwięku powietrznego - miara jakości akustycznej przegród 

  podlegających przesłuchowi akustycznemu. 

Temperatura robocza, trOb (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura prac instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą 
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
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Nominalna grubość ścianki rury (e„) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które 
jest bezwymiarową zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. 

Skala Celsjusza - skala  temperatury   skonstruowana w oparciu o dwa punkty 

termometryczne 0° C punkt odpowiadający temperaturze topnienia lodu pod 

ciśnieniem 1,01325 x 10 MPa (1 atm) oraz 100° C - punkt odpowiadający 

temperaturze wrzenia wody pod tym samym ciśnieniem; jednostka miary w skali 

Celsjusza nosi nazwę stopnia Celsjusza (°C). 

Skala Kelvina - termodynamiczna   skala   temperatury jest skalą bezwzględną 

przyporządkowuje   wartość   273,15K   (Kelwina), temperaturze dynamicznej 

punktu potrójnego wody, definiuje jednostkę temperatury w skali bezwzględnej: 

„Kelvin" jako 1/273.15 część temperatury termodynamicznej punktu potrójnego 

wody Zależność między temperaturami: 

T (K) i t (°C): T (K) =t (°C) + 273,15 t (°C) = T (K) - 273,15 

Skala temperatury - skala określona przez stałe punkty termometryczne 

odpowiadające stanom   cieplnym,   w   których   zachodzą ściśle   określone 

zjawiska, pod warunkiem przypisania tym punktom wartości liczbowych. 

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacji wykonanej z przewodów z 
tworzywa sztucznego - najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika 
przekraczająca temperaturę roboczą jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w 
której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. 

Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - dla przewodów z 
tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury 
podano w Z AT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sieją przy 
założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy 
w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas 
awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą 
spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego. 

Woda kotłowa - woda grzejna odpowiednio uzdatniona, wprowadzona do kotła i instalacji 

centralnego ogrzewania  

Woda uzdatniona - woda, której własności zostały w wyniku procesów 

technologicznych dostosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec 

tworzeniu się kamienia kotłowego oraz zjawiskom korozji. 

Woda uzupełniająca - woda przygotowana do zasilania kotła i instalacji 

spełniająca wymagania: - dla wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 [1] — 

dla wody kotłowej zgodnie z wymaganiami producenta kotła. 

Woda zasilająca - woda przygotowana do zasilania kotła, wtłaczana do niego przez pompę 
zasilająca; zwykle w wypadku kotła parowego jest to mieszanina czystych skroplin 

oraz wody uzupełniającej, którą jest najczęściej woda zmiękczona. 
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Wymiennik ciepła - urządzenie, w którym następuje wymiana ciepła między dwoma 

czynnikami. 

Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

PN2 - (zamiast określenia „ciśnienie nominalne" używane jest oznaczenie ,PN") Literowo-
cyfrowe oznaczenie używane do celów informacyjnych, dotyczące połączenia 
charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych części składowych systemu 
rurociągowego. Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa 

Specyfikacja techniczna - Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub 
proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, 
bezpieczeństwa i wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań 
i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu 

4.0. Ogólne warunki dotyczące robót  
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych : 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

są właściwie oznaczone: 

a)wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 

b)wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności łub deklarację zgodności z Polską Normą łub z aprobatą techniczną 4 , 

mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych- w 

odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
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e) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 6, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

-  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 

4.1.Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów załączono za przedmiarem robót 

4.2. Sprzęt 

Zestawienie sprzętu załączono za przedmiarem robót 

4.3.Transport 

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na 

budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP. 

- Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

- Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 

środków transportu: 

-samochodu skrzyniowego, 

-samochodu dostawczego.  

- Transportowane materiały należy rozmieścić równomiernie oraz zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdów. Rury powinny być układane w 

pozycji poziomej. 

- Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

- Wymagane jest, aby w przypadku transportu luźnych rur załadunek i transport 

odbywał się ręcznie . 

5.0.Wykonywanie robót. 

5.1.Wymagania ogólne 

- Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane 

zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 
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-bezpieczeństwa konstrukcji,  

-bezpieczeństwa pożarowego, 

-bezpieczeństwa użytkowania, 

-odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
-ochrony przed hałasem i drganiami, 

-oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

- Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 
tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

- zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania w sposób umożliwiający zapewnienie 
jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we 
właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2.Prowadzenie przewodów instalacji grzewczej. 
- Przewody poziome instalacji wodnej 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 samo odpowietrzenie, a opróżnianie z wody 

jest możliwe 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 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 układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacj i), 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji- antykorozyjnej 

(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej . 

- 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. 
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- 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%. 

5.3.Podpory. 
Podpory stałe i przesuwne 

- Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 

wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie 

zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie 

wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

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 tfyła 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: 

-co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową  
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-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, 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 gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 

5.4. Montaż grzejników i urządzeń 

- Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej 

albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

- Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 

-   odpowietrzania. 

- Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją 
producenta grzejnika. 

- Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 

ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta 

grzejników. 

- Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i 

mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 

członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej 

niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki 

składające się z dwóch członów , które należy montować na jednym wsporniku i 

jednym uchwycie. 

- Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik 

na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. 

- W grzejnikach wiełorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd 

grzejnika przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik 

podtrzymujący rząd najniższy. 

- Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. 
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- Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w 
dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami. 

- Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, 
stosując odpowiednio wymienione powyżej zasady. 

- Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 

- Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po 
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki 
sposób łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. 
członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie 
możliwe. 

- Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie 
jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 
połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 
szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą grzejnikowe 
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 

- Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowym w 
sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których, lub na których gałązki tesa 
prowadzone. 

- Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów 
rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 

-  

5.5. 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 
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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 spustowa montowaną na podejściu 

przewodu zasilającego i powrotnego. 

5.6.Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
- Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 

armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), 

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. 

 

5.7.Zabezpieezenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych  

elementów instalacji 

- Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów 

instalacji 

wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób 

określony w projekcie technicznym instalacji. 

 
5.8.Izolacja cieplna 

- Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w 

pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i 

projektowana temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w 

warunkach 

obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 

b)  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. 
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- Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 

płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 

ogrzewczej. J 

- 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 po włóką antykorozyjną. 

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia, 

5.9. Oznaczenie 
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej  i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 

zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji 

obsługi instalacji ogrzewczej. 

- Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 

zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w 

tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach w 
     mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach
 technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być  
    wykonane w    miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i obsługą  
     tych elementów instalacji. 

6.0. Kontrola jakości i odbiór robót 

6.1. Obmiar robót powykonawczy 
- Po zakończeniu robót instalacyjnych    należy    dokonać     obmiaru powykonawczego 

instalacji  ogrzewczej.   Obmiar  ten  powinien  być wykonany w jednostkach i zgodnie 
z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np. 

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na 

gwint i łączników, 
 

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o  

             większej średnicy; 
- całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na  

             szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości 
przewodów zasilających i powrotnych. 

6.2.Qdbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z   

                          wykonaniem izolacji cieplnej, 
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- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono. 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem    

    pozytywnym, 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację   
    montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło  
    ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych   
    parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie   
    dyspozycyjne), 
- zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i 

inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii. 

-     Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 

1) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

2) dziennik budowy, 
 

3) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

4) obmiary powykonawcze, 
5) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
6) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
7) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
8) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 
9) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

10) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

11 ) instrukcję obsługi instalacji, 

 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia odstępstwa 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 

należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 

destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 

przyczynami. 
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6.3. Badania odbiorcze 

- Badania odbiorcze instalacji powinny przebiegać wg metodyki badań określonej normą 
uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze 

końcowym. 

- Odbiory robót instalacyjne winny być wykonane zgodnie z WTWiO Robót 
Budowlano-Montażowych 

- Instalacje podlegają odbiorom międzyoperacyjnym , częściowym i końcowym 

- Instalacje centralnego ogrzewania  powinny być poddane badaniom szczelności. 

- Badania instalacji przeprowadzić przed ewentualnym zakryciem bruzd i wykonaniem 

izolacji. 

- Próbę szczelności wykonać przy pomocy pompki ręcznej lub ruchomego agregatu 
pompowego 

- Instalacja winna być poddana próbie szczelności przy ciśnieniu  0,4MPa  po  dokładnym    

   odpowietrzeniu  instalacji. Wynik  próby  jest  pozytywny   jeżeli  w  ciągu  20  minut   

   nie  stwierdzono  spadku  ciśnienia. Po  uzyskaniu  pozytywnych   wyników  próby   

   hydraulicznej  wykonać  próbę  na  gorąco  z  regulacją  instalacji . 

- Badanie instalacji wody cieple i cyrkulacji przeprowadzać dwukrotnie jeden raz na 
zimno oraz na gorąco . Próbę szczelności na gorąco przeprowadzi na ciśnienie 
wodociągowe robocze. 

- Badanie instalacji  przeprowadzać dwukrotnie jeden raz na zimno oraz na gorąco . 

-  Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie  robocze. 

7.0. Przepisy związane. 

1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0 

poz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 

1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 poz. 

676, Nr 80/03 póz. 718) -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 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) . 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, 

Nr 8/02 póz. 71) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski 

po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
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znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 

póz. 53) 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 

póz. 714) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 

140/98 póz. 906) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia zdrowia i środowiska 

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 

58 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 

robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 póz. 1195) 

 

8.0. Normy związane. 
 

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

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN 442-2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A 

1:2002 

Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 2 15:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-ENISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków.  Wymiana 

ciepła przez grunt. Metoda obliczania 

PN-ENISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-ENISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne 

PN-EN 1057: 1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
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PN-EN 1254-1  :2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i 
twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1 254-3 :2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z 
tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

PN-EN 1 254-5 :2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania 

twardego 

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-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 

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-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-0242 1:2000 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-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 uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

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

03430/Az3:2000 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607-.1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

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

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

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

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

spawania 
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PN-75/M-69014 Spawanie  łukowe    elektrodami   otulonymi    stali   węglowych i 

niskostopowych. 

PN-88M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-70/N-0 1270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-0 1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów.  Kod barw rozpoznawczych dla 

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

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw    

termoplastycznych    w   instalacjach    ciepłej    wody użytkowej i 

centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania  

wymagań i badań.  Centralny  Ośrodek Badawczo  -Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej  INSTAL. Warszawa,  czerwiec 1999 r. 

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z nie 

zmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w   

rurociągach   ciśnieniowych  do   wody.   Centralny   Ośrodek Badawczo 

-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawą 1 997 r. 

ZAT/97-01-010 Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   Kształtki   i 

elementy  łączące   w   rurociągach   z   polipropylenu   (PP)   i  jego 

kopolimerów.   Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej ENSTAL. Warszawa, 1997 r. 

 

 

 

UWAGA:  
 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robót podano typ , nazwę materiału lub 

urządzenia należy przez to rozumieć iż należy stosować materiał , typ urządzenia o 

parametrach nie gorszych niż określono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze . 

 

 

9.0. Zestawienie robocizny ,materiałów i sprzętu 
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