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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 1) – Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

CPV: 45332000-3 

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa lokalu szaletu 
publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie – branża 
sanitarna”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montaż rurociągów 
• montaż armatury i urządzeń 
• badania instalacji 
• wykonanie izolacji termicznej 

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
- Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PP-R jednorodnych o instalacji wody ciepłej 
i zimnej, połączenia zgrzewane mufowe.  
- Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U 
litych klasy S (SDR34 SN8), łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.  
- Instalacja kanalizacji nadposadzkowej zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych 
niskoszumowych PP-HT przeznaczonych do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych o 
połączeniach kielichowych z uszczelką wargową 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja będzie wyposażona w typową armaturę: 
- zawory odcinające 
- zawory antyskażeniowe EA 
- zawory antyskażeniowe HA/HD 
- zawory ze złączką do węża 
- baterie umywalkowe 

2.3. Podgrzew c.w.u. 
Podgrzew ciepłej wody użytkowej będzie realizowany w elektrycznym zasobniku ciepłej 
wody o pojemności 100 dm3.   

2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową.  
Otulina stanowi równocześnie izolację przeciwkondensacyjną. Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ=0,037 W/mK dla 10°C.  

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

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania 
tych robót, jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

5.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.1.2. Instalacja wodociągowa 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany  lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian 
za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy 
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 
należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.4. Wykonanie izolacji cieplnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 



 

7 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w PN-EN 1610, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO 
Rurociągów z tworzyw sztucznych. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy 
przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji 
wodociągowych.  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,– lokalizacja przyborów i 
urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego.  

Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 
jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru 
częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz dołączyć 
wyniki badań odbiorczych. W protokole nalewy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 
robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 
zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, – sprawdzić protokoły 
zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-EN 806-1:2004 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.” 
• PN-EN 1519-1:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.” 
• PN-EN 1451-1:2001 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.” 
• PN-EN 681-2:2002 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne.” 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
• Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 2) – Instalacja centralnego ogrzewania  

CPV: 45331100-7 

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa lokalu szaletu 
publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie – branża 
sanitarna”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.  Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejącej instalacji grzewczej, 

• montaż rur, grzejników i armatury, 

• montaż urządzeń grzewczych i regulacyjnych 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja c.o. do rozdzielaczy grzejnikowych wykonana będzie z rur stalowych 
ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez zaprasowywanie. Instalacja c.o. od rozdzielaczy 
do grzejników zostanie wykonana z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z wkładką aluminiową.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować: 
- grzejniki ścienne płytowe dolnozasilane podwójnie ocynkowane. Grzejnik wykonany ze stali 
zimnowalcowanej o grubości blachy 1,25 mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed 
korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą kataforetyczną oraz warstwą epoksydowego 
lakieru proszkowego. Kolor RAL9016 

2.3. Armatura 
Grzejniki wyposażyć w: 
- zawory termostatyczne z nastawą wstępną o powierzchni niklowanej. Zakres ustawienia 
wstępnego od 1 do 7 z odstępem 0,5. Max. temp. czynnika 120°C, ∆Pmax =0,6 bar, PN10.  
- zawór odcinający powrotny umożliwiający indywidualne odcięcie grzejnika podczas 
eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji. Wykończenie: 
mosiądz niklowany.  

2.4. Odpowietrzenie instalacji 
Każdy nowy grzejnik powinien być wyposażony w kurki odpowietrzające. miejsca załamania 
instalacji mogące ulec zapowietrzeniu oraz w najwyższych punktach instalacji należy uzbroić 
w automatyczne zawory odpowietrzające, materiał mosiądz, ciśnienie max. 6 bar, max temp. 
110°C, gwint zewn. ½”.  
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2.5. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Otuliny muszą posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych.  

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

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
punktów odwadniających. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami zestawami 

Grzejniki po zamontowaniu należy zabezpieczyć do czasu zakończenia remontu przed 
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po 
połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 
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5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu.  
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami, lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności 
należy  przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno 
należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik 
sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 
mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być 
poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
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5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie 
powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 
mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji 
Instalacja powinna być wykonywana i odbierana przez osoby mające odpowiednie 
kwalifikacje wnikające z przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów branżowych.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-91/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
• PN-EN 215 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
• PN-EN 442-1 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
• PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 3) – Instalacja wentylacji mechanicznej 

CPV: 45331210-1 

INSTALOWANIE WENTYLACJI 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa lokalu szaletu 
publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie – branża 
sanitarna”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.  Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 wytyczenie tras kanałów 
 montaż central wentylacyjnych 
 montaż urządzeń regulacji przepływu 
 montaż kanałów wentylacyjnych  
 wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej 
 badania instalacji, w tym próby i odbiory, 
 regulację działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
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dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Kanały wentylacjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej jako kanały prostokątne i 
okrągłe. Dostarczone na budowę kanały powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.5. Izolacja termiczna 
Należy wykonać izolację przewodów o gr. 100mm  

3. Centrale wentylacyjne 
Wentylacja pomieszczeń szaletu będzie realizowana jednym układem wentylacyjnym. 
Zaprojektowano jedną centralę wentylacyjną nawiewno wywiewną leżącą o parametrach: 

- wydajność Vn/Vw=350/350 m3/h 

- wymiennik krzyżowo o sprawności do 91% 

- nagrzewnica elektryczna 

- dostęp serwisowy od dołu urządzenia.  

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia 
transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych Zaleca się dostarczenie 
elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Skład elementów wentylacyjnych powinien 
spełniać następujące warunki : - znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, - mieć 
dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, -mieć 
urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. Przywiezione ze składu na miejsce 
montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się zgodnie z 
rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w 
zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do 
transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w 
wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy 
trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać 
w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy połączeń mogą 
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być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy 
przestrzegać przepisów transportowanych. 
Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami 
kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od 
przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przewody wentylacyjne 
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją.  
• Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.  
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  
• Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 
na swojej zewnętrznej powierzchni.  
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania.  
• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 
na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: a) przewodów; b) materiału izolacyjnego; c) elementów instalacji 
niezamocowanych niezalenie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic 
itp.; d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; e) osoby lub osób, które będą 
stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.  
• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku.  
• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  
• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy 
systemowe. 
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5.2. Możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając 
oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki 
oraz zaślepki kanałów i trójników. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować 
wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza 
się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi 
nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w 
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 
10m. 

5.3. Centrale wentylacyjne 
Podłączenia w centralach wentylacyjnych  
a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą  
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości 
kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami 
uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za 
pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować 
dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe 
funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 
długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, 
łączące masę budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali 
muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób 
prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować myśliwość wzrostu poziomu 
hałasu w instalacji wentylacyjnej.  
b) Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez 
osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z 
odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 
zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy 
napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach 
znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W 
przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych 
przewodów.  
c) automatyka - kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej 
instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja 
sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, które spełniają zestawy 
funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki, Cała automatyka 
funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.  
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Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być 
przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel 
ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne 
czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: - wszystkie urządzenia 
wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, - odbiorniki energii 
elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, - wszystkie elementy automatyki są 
zainstalowane i okablowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  
c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych;  
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  
e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom podlegają następujące prace:  
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności,  
- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia,  
- otwory w ścianach, stropach i dachach,  
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,  
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,  
- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór techniczny 
urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma 
to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wym. ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wym. ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usyt. DU nr 75 poz. 690 z póź.zm/ 
- PN-78/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze” 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usyt. (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 
o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wym. i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wym. i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 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 części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe i badania odbiorcze”. 


