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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.03.06.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria robót (Kod CPV 45332400-7) Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej dla projektowaneJ 
kotłowni gazowej w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Chełmie Śląskim przy ul. Stacyjnej 26a. 
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
 
1.3.1. Instalacja wody zimnej  
• montaŜ instalacji z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wraz  
z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
• montaŜ przewodów z rur polietylenowych wielowarstwowych łączonych przez złączki zaciskowe 
• montaŜ armatury odcinającej 
• montaŜ armatury zwrotnej 
• montaŜ armatury czerpalnej 
 
1.3.2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
• montaŜ przewodów z rur polietylenowych wielowarstwowych łączonych przez złączki zaciskowe 
• montaŜ armatury odcinającej 
• montaŜ pompy cyrkulacyjnej 
• montaŜ kompensacji 
• montaŜ punktów stałych 
 
1.3.3. Kanalizacja sanitarna  
• roboty przygotowawcze 
• roboty ziemne 
• montaŜ rur kanalizacyjnych z PVC-U kielichowych Ø200, Ø160, Ø110, Ø50 
• montaŜ przewodów odpływowych z rur PVC Ø160, Ø 110 
• montaŜ przewodów odpływowych z rur PVC Ø 50 
• montaŜ podejść z rur PVC Ø 110 
• montaŜ podejść z rur PVC Ø 50 
• montaŜ przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø110 
• montaŜ rewizji (czyszczaki) z PVC 110 mm 
• montaŜ syfonów z HT/PVC 50 mm 
• montaŜ zaworu napowietrzającego 
• montaŜ umywalek z półnogą przymocowanych do ściany z zestawem odpływowym 
• montaŜ wpustów podłogowych φ 110  mm 
• wpięcie w studnię przyłączeniową kanalizacji sanitarnej 
• montaŜ studni schładzającej 
• montaŜ przejścia szczelnego przez przegrodę zewnętrzną 
• montaŜ studzienki rewizyjnej Ø315 PVC/PE 
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1.3.4. Roboty ogólne 
 
• płukanie instalacji wodociągowej 
• izolacja rurociągów otulinami  
• przebicie otworów w stropach z betonu  o powierzchni do 0,05 m2 
• zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m2 
• przebicie otworów w ścianach z cegieł 
• zamurowanie przebić w ścianach z cegieł 
• wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach  
• zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w ścianach  
• wykonanie pasów tynków zwykłych kat II na zamurowanych bruzdach, w miejscach po 

zamurowanych przebiciach, itp. 
• usunięcie gruzu z budynku 
• wywiezienie gruzu z budowy na wysypisko wraz z opłatą na wysypisku 
• montaŜ przejść ognioszczelnych 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
• Instalacja wodna  
 
Instalacja wodoci ągowa  – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do spoŜycia przez ludzi. 
 
Woda do spo Ŝycia przez ludzi  – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 
 
 
Instalacja wodoci ągowa wody zimnej  – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego,a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) –od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 
ujęcia. 
 
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej  – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji  – najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w najniŜszym 
punkcie instalacji. 
 
Ciśnienie próbne, p próbne  – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
 
Ciśnienie nominalne PN  – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C. 
 
Temperatura robocza, t rob  (lub t oper ) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe 
być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C. 
 
Średnica nominalna (DN lub d n) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyraŜonej w milimetrach. 
 
Wodomierz  – urządzenie pomiarowe wbudowane w przewód wodociągowy. 
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Filtr mechaniczny  – urządzenie słuŜące do zatrzymania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych 
unoszonych w strumieniu wody. 
 
Hydrant wewn ętrzny  – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia poŜaru. 
 
Punkt czerpalny  – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
Kształtki – są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą  
i urządzeniami. 
 
Kompensator – element do kompensacji wydłuŜeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 
 
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 
 
Izolacja wła ściwa  – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowiednio małym 
współczynniku przewodzenia ciepła. 
Płaszcz ochronny  – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolacje właściwą przed niekorzystnymi 
wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne zawilgocenia.) 
 
• Instalacja kanalizacyjna  
 
UŜytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych 
w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
Instalacja kanalizacyjna  – zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 
 
Umocnienia ścian (szalowania)  – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego 
materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 
 
Szeroko ść wykopu  – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 
 
Głęboko ść wykopu  – jest to róŜnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuŜ podłuŜnej osi wykopu. 
 
Niweleta sieci kanalizacyjnej  – jest to rzędna połoŜenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki 
rury lub rzędna dna kinety studzienki. 
 
Podsypka  – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i słuŜący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do 
stabilizacji przewodu w osi podłuŜnej. 
 
Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyŜej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 
Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyŜej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepoŜądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 
 
Nadmiar gruntu  – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na 
miejsce stałego odkładu. 
 
Izolacja pozioma  - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu. 
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Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Infiltracja  – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
 
Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik)  – przewód odprowadzający ścieki  
z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
 
Przewód odpływowy (poziom)  – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków  
z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
 
Przewód spustowy (pion ) – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
 
Przewód wentylacyjny kanalizacji  – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-
gospodarczych z atmosferą, słuŜący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz 
wyrównywania ciśnienia. 
 
Podejście  – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
 
Przybór sanitarny  – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
 
Czyszczak – element instalacji umoŜliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 
oczyszczenia. 
 
 
Płyta przykrycia studzienki  – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
Właz kanałowy  – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoŜliwiających 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Spocznik  – element dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
Stopnie złazowe  – elementy stalowe lub Ŝeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 
studzienkach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna, wytycznymi odbiorców ścieków oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy materiałów zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2.0. MATERIAŁY 
W trakcie robót naleŜy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. W trakcie wykonywania robót moŜna stosować materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym moŜna jednostkowo stosować 
wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej wykonanej przez projektanta obiektu 
– dostawca musi wydać oświadczenie wskazujące zgodność wyrobu z dokumentacją oraz z przepisami 
i obowiązującymi normami (oświadczenie na czas budowy ma w obowiązku przechowywać kierownik 
budowy lub inwestor). 
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Dokładne zestawienie materiałów zawarte jest w opra cowaniu projektowym tom V/A – „Instalacje 
wodno-kanalizacyjne”. 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złoŜenia ofert równowaŜnych naleŜy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równowaŜnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
− wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji 
− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa 
− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej 
− wyroby budowlane oznaczone znakiem 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 
− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej 
• rury stalowe ze szwem, gwintowane, pojedynczo ocynkowane zgodne z PN-74/H-74200 
• łączniki z Ŝeliwa ciągliwego, ocynkowane wg PN-76/H-74392 
• rury z polietylenu wielowarstwowego i kształtki mosięŜne  
• zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• zawory czerpalne ze złączką do węŜa 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
• baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 
zalecane ciśnienie robocze 1 ÷ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +80°C 
• system mocowania przewodów  
• ognioochronne masy uszczelniające  
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegrodach 
budowlanych  
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 
polietylenu dla przewodów podtynkowych. 
współczynnik przewodzenia ciepła 
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 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia. 
• otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,038 W/mK przy 10°C 
λ = 0,044 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +250°C 
 
2.2. Materiały do wykonania instalacji ciepłej wody  i cyrkulacji 
• rury z polietylenu wielowarstwowego, łączone złączkami mosięŜnymi 
• pompa cyrkulacyjna – została zawarta w opracowaniu dot. węzła cieplnego 
• podgrzewacz pojemnościowy - został zawarty w opracowaniu dot. kotłowni 
• zawory zwrotne 
• zawory odcinające kulowe i z kurkiem spustowym 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza 100°C 
• systemy mocowań przewodów  
• ognioochronne masy uszczelniające  
• termometr 0-120oC, 0-6 bar. 
 
2.3. Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej 
 
• rury kanalizacyjne PVC-U SN4, kielichowe, Ø160, Ø110 do zabudowy pod posadzką 
• rury kanalizacyjne PVC, kielichowe, Ø160, Ø110, Ø50, Ø40 do zabudowy podtynkowej 
• czyszczaki kanalizacyjne z PCV Ø 110 
• wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego Ø 110 z kratką odpływową ze stali nierdzewnej z syfonem i 
zamknięciem zapachowym  
• montaŜ umywalki porcelanowej z syfonem gruszkowym ścienne lub w zabudowie 
• montaŜ postumentu do umywalki  
• przejście szczelne przed przegrodę budowlaną  
• wykonanie przykanalików 
 
 
2.4. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykoro zyjnego 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
2.5. Izolacja termiczna 
• otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po 
przegrodach budowlanych typ 310 w płaszczu z niepalnej folii PCW, z taśma samoprzylepna prod. 
MPIS S.A. 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po 
przegrodach budowlanych  
• współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą wzmocnionego 
polietylenu dla przewodów podtynkowych. 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia 
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Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.), otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
 
2.6. Składowanie materiałów 
Urządzenia (hydranty, wodomierz, stacja podnoszenia ciśnienia, stacja uzdatniania wody) naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w 
opakowaniach fabrycznych. 

Rury stalowe i tworzywowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysokości do 0,5 m. 

Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 
większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Nie naleŜy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w opakowaniach 
fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 
podłoŜu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym naleŜy je chronić przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną. 

Izolacje naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, 
czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury i kształtki z PVC i PEHD oraz z kamionki winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w 
oryginalnym opakowaniu (rury w wiązkach i paletach) w sposób uporządkowany. 

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy powodując ich deformację lub pęknięcie. 

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
NaleŜy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci rur. 

Rur PVC, PVDF nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub ich odporności. 

Rury mają na obu końcówkach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montaŜem 
złączy. 
Rur i kształtek nie naleŜy zrzucać i wlec. 
 
3.0. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Do 
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  
 
4.0. TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. 

Rury w kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
5.2. Rozpocz ęcie robót 
Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ instalacji odpowiadają załoŜeniom 

projektowym. 
 
5.3. Monta Ŝ instalacji 
5.3.1. Monta Ŝ przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji naleŜy 
prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. 

W najniŜszych punktach instalacji naleŜy zapewnić moŜliwość spuszczenia wody. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niŜ podano w tabeli pkt 5.3.2. 

Przewody układane pod tynkiem oraz w posadzce w warstwie izolacji powinny być na całej długości 
owinięte otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych  
i w ścianach gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym  
i zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych. 

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 

Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. 

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na kaŜdej kondygnacji (np. 
systemowe, Walraven). 

Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 

Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

Przewody poziome naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
 -  dla rur średnicy do 40 mm  - 30 mm 
 - dla rur średnicy ponad 40 mm  - 50 mm 
 
5.3.2. Monta Ŝ przewodów kanalizacyjnych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zaleŜności od 
średnicy przewodu wynoszą: 
- dla przewodu do średnicy 100 mm – 2,0% 
- dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5% 
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- dla przewodu średnicy 200 mm – 1,0%. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montaŜu elementów 
przewodów. 

Przewody z rur kanalizacyjnych PVC i kamionki powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków.  

Przewody naleŜy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0°C. 

NaleŜy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego 
ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w 
przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub 
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. 

Elementy mocujące (np. systemowe danej firmy lub Walraven, Hilti) zawsze powinny obejmować rurę 
pod kielichem. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na 
kaŜdej kondygnacji naleŜy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 

Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne.  

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜenia rurociągów. 

Przewody prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie 
papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niŜ 0,1 
m. 

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 

Przewody kanalizacyjne ułoŜone w ziemi pod płytą posadzkową naleŜy układać na podsypce z piasku 
grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być 
wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
Przewody kanalizacyjne w garaŜu w płycie fundamentowej prowadzić w przygotowanym kanale, 
zabezpieczyć rurę przed tarciem ścianek i napręŜeniami.  

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci 
kanalizacyjnej) naleŜy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku naleŜy bardzo 
dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było moŜliwości zatkania kanalizacji w trakcie 
prac fundamentowych. 

Przejście przewodem ø160 mm przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako szczelną z manszetem 
zewnętrznym. Przykanalik o zagłębieniu mniej niŜ 1,20 m naleŜy zaizolować wełną mineralną w 
płaszczu z PVC. Rurę przewodową zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z materiałem 
izolacyjnym.  

Wszystkie prace montaŜowe powinny być prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami 
producenta danego systemu rur i kształtek. 

 
5.4. Monta Ŝ przyborów sanitarnych 
Zlewozmywaki naleŜy zabudowywać w szafkach w sposób zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe 
uŜytkowanie. 
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Umywalki i pisuary naleŜy mocować do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej lub bezpośrednio na 
ścianie zapewniając łatwy demontaŜ oraz właściwe uŜytkowanie. 

Miski ustępowe naleŜy mocować do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej lub bezpośrednio na 
posadzce, w sposób zapewniający łatwy demontaŜ i właściwe ich uŜytkowanie. 

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące. 

Wpusty podłogowe powinny być zamocowane w pobliŜu punktów czerpalnych. Wpustów podłogowych 
nie powinno się umieszczać w ciągach komunikacyjnych. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 

Brodziki prysznicowe zabudować na podstawie izolacyjnej, montaŜ kabiny wg wytycznych producenta. 

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01). 
5.5. Monta Ŝ urządzeń 

MontaŜ urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewnić doprowadzenie energii 
elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podłączenia wykonać zgodnie ze schematami 
urządzeń wg producenta. 

 
5.6. Monta Ŝ instalacji uło Ŝonej w ziemi 
 
5.6.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
 
5.6.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych obudowanych sprzętem mechanicznym 
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050. 

Wykop pod kanalizację naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 

Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.6.3. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez  przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Generalnego Projektanta. 
 
5.6.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane  
w Polskiej Normie PN-90/M-47850. 

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Generalny Projektantowi projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
5.6.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
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Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
- drenaŜu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub Ŝwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co  50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej naleŜy zastosować typowe 
zestawy igłofiltrów. 

Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 
5.6.6. Podło Ŝe wzmocnione (sztuczne) 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 
- podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych 
- podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe 
a) przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu, 
b) przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 
c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów, 
d) jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka przewodu. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 

PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niŜ 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ± 1 cm. 

Badania podłoŜa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1610. 
 
5.6.7. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia połoŜonego 
przewodu  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m dla rur.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II – po próbie szczelność złącz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej  
w miejscach połączeń 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  



 

strona nr 12 

                                                                                                                             

 

 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu.  

Zasypkę naleŜy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia 
powyŜsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonej w Specyfikacji 
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
 
5.6.8. Roboty monta Ŝowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z pkt. 5.4.2. moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 
robót kanalizacyjnych. 
 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 
przewodu od najniŜszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia 
przewodu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.9. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z pkt. 5.4.2. moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 
robót kanalizacyjnych. 

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu przewody naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej albo dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
dna wykopu. 

KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości, na co najmniej ¼ długości obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowej nie moŜe przekraczać  ± 20 mm dla rur. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ± 1 cm. 

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.6.10. Rury PEHD, PVDF i PVC oraz kamionki podwójn ie szkliwione kielichowe 
Rury PVC i PEHD moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30°C.  

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem naleŜy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy 
uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury PVC i kamionkowe naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym (uszczelką). 

W celu prawidłowego przeprowadzeniu montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur 
- ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie. 
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Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 
15o dla rur PVC. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącze kielichowe wciskane naleŜy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
uŜywać naleŜy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Połączenie kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Wykop dla przewodów PEHD naleŜy poszerzyć w miejscach łączenia poprzez zgrzewanie doczołowe w 
celu umieszczenia w nim urządzenie do zgrzewania. NaleŜy zgrzewać rury o tym samym wskaźniku 
szybkości płynięcia, o tej samej grubości ścianek i tej samej średnicy. 

Wyrównanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed zgrzewaniem. RóŜny 
rodzaj zgrzewania naleŜy przeprowadzać dla odpowiednich średnic zgodnie z instrukcją producenta. 
Powierzchnie zgrzewane powinny być uprzednio oczyszczone z róŜnego rodzaju osadów oraz 
odtłuszczone.  
 
5.6.11. Podpory 
Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników  
i wieszaków np. systemowych) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie naleŜy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeŜeli nie zmienia to 
zaprojektowanego układu kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 
dodatkowych napręŜeń i odkształceń przewodów. 
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wody zimnej 
 

Przewód montowany 
pionowo 1) inaczej 

 
Materiał 

Średnica 
nominalna rury 

m m 
1 2 3 4 

DN 20 2,0 1,5 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,4 2,6 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 
DN 80   
DN100   

stal niestopowa 
(stal węglowa zwykła); 
stal odporna na korozję 

DN150   
 

16,20 1,0-1,5 1,0-1,5 
25,32,40 1,2-1,5 1,2-1,5 

Polietylen PE-X 

50,60 1,5 1,5 
1)  lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji 

 
5.6.12. Tuleje ochronne 
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Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki.  

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego 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. 
 
5.6.13. Monta Ŝ zestawu wodomierzowego  
MontaŜ zestawu wodomierzowego wykonać zgodnie z projektem przyłącza wodociągowego.  

Przewód wodociągowy powinien być ukształtowany w ten sposób, aby zapewnić jego całkowite 
wypełnienie wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez moŜliwości tworzenia się 
poduszki powietrznej. 

Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby Ŝaden 
element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego połoŜenia pod wpływem uderzenia 
wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany bądź z jednej strony odłączony. 

Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane 
współosiowo. 

Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z 
oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody. 

Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez Producenta połoŜeniem 
roboczym. 

Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły napręŜenia pochodzące od rurociągu lub 
armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturą zaporową naleŜy wykonać 
odpowiednie podpory lub wsporniki. 

Uszczelki pomiędzy kołnierzami powinny być umieszczone tak, aby nie stanowiły przeszkody w 
przepływie wody. 
 
5.6.14. Monta Ŝ hydrantów 
MontaŜ hydrantów na ścianie lub we wnęce ściennej w miejscu widocznym i dostępnym dla obsługi i 
kontroli. 

Zawór hydrantowy powinien być umieszczony na wys. +1,35 m (±0,05) od posadzki podłogi. 

 
5.6.15. Monta Ŝ armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. 

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

Baterie mieszakowe do zlewozmywaków i umywalek naleŜy montować bezpośrednio na przyborach. 

Baterię natryskową naleŜy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0 ÷ 1,2 m od 
posadzki. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 
 
5.6.16. Instalacje z rur stalowych 
MontaŜ przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej, poŜarowej o połączeniach gwintowanych 
przy pomocy łączników gwintowanych z Ŝeliwa ciągliwego. 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą taśmy teflonowej lub pasty uszczelniającej. 

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji 
termicznej. 
 
5.6.17. Instalacja z rur tworzywowych – polietylen wielowarstwowy 
MontaŜ przewodów z rur polietylenowych wielowarstwowych za pomocą połączeń mosięŜnych 
zaciskowych. 
 
Cięcie rur moŜe być wykonywane m. in. przy pomocy specjalnych obcinarek przeznaczonych do 
róŜnych średnic. Zalecanym narzędziem jest przecinarka krąŜkowa zapewniająca spełnienie 
podstawowego wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 

Bardzo waŜnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: 
- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego 
- kalibrowanie końca rury.  

Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: 
- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni bezpośrednio przed czynnością zacisku, 
- wykonanie odpowiednich czynności za pomocą urządzeń do łączenia określonych 
przez producenta danego systemu rur i kształtek. 

Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub instrukcja 
producenta. 
 
5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących 
w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami i przepisami. 

Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 

Powierzchnie naleŜy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie naleŜy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” naleŜy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
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Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć metodami odtłuszczania 
za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).  
 
Warunki prowadzenia prac malarskich  
Wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%. 
Temperatura powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŜej 40°C. 

Pokrycie nawierzchniowe naleŜy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie 
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montaŜu naleŜy 
poddać renowacji. 

NaleŜy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne 
malarskie. 

Przed podjęciem robót malarskich naleŜy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co 
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 

NaleŜy ustalić grubość i czas schnięcia kaŜdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich. 

Materiały malarskie naleŜy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leŜącą bezpośrednio na 
podłoŜu naleŜy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 

Malowanie dalszych warstw naleŜy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw 
poprzednich. 

Gotowe pokrycie nie moŜe mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

Po montaŜu urządzeń i instalacji naleŜy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku 
gdy przed montaŜem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, naleŜy ją wykonać po montaŜu. 
 
5.5 Izolacje cieplne 
5.5.1 Rozpocz ęcie robót 
MontaŜ izolacji naleŜy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz  
o zatwierdzeniu prawidłowości powyŜszych robót protokołem odbioru.  
 
5.5.2 Monta Ŝ izolacji 
Wszystkie prace montaŜowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia. 

MontaŜ izolacji naleŜy prowadzić ściśle wg instrukcji montaŜu producenta otulin. 

Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką anty korozyjną. JeŜeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię naleŜy oczyścić z kurzu, brudu, 
oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być równieŜ suche, czyste i nieuszkodzone. 

Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 

NaleŜy zwracać uwagę na narzędzia (noŜe i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeŜy, a 
pędzle czyste. 

Izolacja podczas montaŜu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz 
gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 

Nie moŜna łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montaŜowych. 

Zawsze naleŜy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłuŜnych nanosząc równomiernie 
cienką warstwę kleju z dwóch stron. 

NaleŜy przyklejać równieŜ otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
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Nigdy nie naleŜy izolować instalacji podczas jej działania. 

Po zakończeniu montaŜu izolacji naleŜy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót 
6.2.1. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed 
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałoŜeniem otuliny 
c) po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 
dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym. 
 
6.2.2. Badanie przewodów 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia zgrzewane, gwintowane i kołnierzowe naleŜy wykonać 
przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na 
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich 
połoŜenia względem podpór.  

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 
siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 
 
6.2.3. Badanie hydrantów 
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

NaleŜy sprawdzić wyposaŜenie fabryczne oraz zgodność montaŜu z Instrukcją Producenta.  

 
6.2.4. Badanie armatury obejmuje: 
Badania armatury odcinaj ącej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem  
wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta Ŝową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie  
z prefektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montaŜowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
Badania armatury automatyczna regulacji 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 



 

strona nr 18 

                                                                                                                             

 

 

a) dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montaŜu połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury, 
d) poprawność montaŜu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania 
podczas rozruchu próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeŜeli są wymagane), 
g) poprawności montaŜu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.2.5. Badania odbiorcze innych elementów instalacj i 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, 
itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów naleŜy 
sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym 
elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 
 

6.2.6. Badanie szczelno ści na zimno 
Badania nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niŜszej niŜ 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
Próby ci śnieniowe instalacji wodnej 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed załoŜeniem izolacji i 
zabudowaniem, naleŜy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” – zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 10 bar. 
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności moŜna przystąpić do 
załoŜenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. 
 
6.2.7. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym instalacji wody ciepłej 
Badanie moŜna podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Badania szczelności naleŜy wykonać ciepłą wodą o temperaturze +60°C i przy ciśnieniu roboczym. 
Podczas próby naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. 
Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 
6.2.8. Próby szczelno ści kanalizacji 
Próbę szczelności urządzeń naleŜy wykonać łącznie z siecią kanalizacyjną zgodnie  
z PN-EN-1610. 
 
Szczelno ść na infiltracj ę 
Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie. 

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi 
studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest 
ograniczona w normie. 
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Badanie na infiltrację dla kanalizacji naleŜy przeprowadzić w czasie przeprowadzenia próby – 1 
godzina, przy czym napływ wody z gruntu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej równej 
wartościom określonym powyŜej dla badań na eksfiltrację. 

Badania na infiltrację wody z gruntu do obiektu wykonuje się przy niepodłączonych przyborach 
odprowadzających ścieki do kanalizacji, przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. 

Zaślepienie otworów naleŜy wykonać przy uŜyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Generalnego Projektanta.  
 
Szczelno ść na eksfiltracj ę 
Szczelność odcinka na eksfiltrację bez względu na jego średnicę powinna spełniać niŜej podane 
warunki: 
a) szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i nie większe niŜ 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury, 
b) wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeŜeli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej; 
- 0,15 l/m2 dla przewodów 
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
 
6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyj nego  
Oceny przygotowania powierzchni: 
• ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie 
później niŜ po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 
• stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około  
300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym Ŝarówką o 
mocy 100 W, 
• zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów 
barwnych, 
• chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna 
przekraczać 0,1 mm, 
• po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i 
błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 
• skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałoŜenie na badaną powierzchnię  
2 ÷ 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krąŜek bibuły do 
sączenia i przyciska do wsiąknięcia. KrąŜek porównuje się z krąŜkiem bibuły wzorcowej. Obecność 
plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 
 
Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 
• pęcherze, 
• odstawanie powłoki, 
• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
• miejsca nie pokryte, 
• liczne zacieki i zmarszczenia, 
• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
6.3.10. Badanie izolacji 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 
6.3.11. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wo doci ągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągową polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 
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6.3.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  wodoci ągowej wody cieplej przed 
przekroczeniem granicznych warto ści ci śnienia i temperatury 
− Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej, przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10700. 
− Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin,w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3.13. Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej 
− Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na 
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuŜszym niŜ 
jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55°C do 60 °C. 
− Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przestawiona do ponownych badań. 
 
6.3.14. Badania odbiorcze nat ęŜenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji wodoci ągowej 
− Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia 
− Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik 
badania byt negatywy, w protokóle naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  wodoci ągowej przed mo Ŝliwo ścią 
przepływów zwrotnych 
− JeŜeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, 
zewnętrzna wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy 
połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający 
zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływani zwrotnymi 
− Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na potrąceniu 
instalacji wodociągowej z mną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające 
wymagania normy PN-B-O1706. 
− Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3.16. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze inst alacji wodoci ągowej 
− Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie  z projektem (dokumentacją). 
b) przy pompach przewodowych - jeŜeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie pionowym - 
zasadności takiego zamontowania, 
c) szczelności połączenia pompy, 
d) zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawności montaŜu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem prądem, 
hałasem). 
− Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową jest dla: 
• przewodów rurowych       1 mb  
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dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu,  
do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 
zwęŜki naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy 
badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości 
przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 
• kształtki, łączniki, zawory, baterie    1 szt. 
 dla kaŜdego typu i średnicy 
• urządzenia (, filtr do wody, 
• zawór termostatyczny cyrkulacyjny)    1 szt. 
 dla kaŜdego typu urządzenia i średnicy 
• płukanie instalacji      1 mb 
 dla kaŜdej średnicy rurociągu 
• izolacja cieplna      1 mb 
 
• - wykopy        1 m3  
• ziemi w objętości korpusu ziemnego; 
• - obudowy pionowych ścian wykopów    1 m2  
• dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, 
dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy; 
• - podsypki, obsypki, zasypu      1 m3  
• zuŜytego materiału;  
• - odwozu nadmiaru gruntu      1 m3  
• odwiezionej ziemi na odległość do 5 km. 
• - przewody       1mb 
• dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu; długość zwęŜki naleŜy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji sanitarnej 
• - przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe, elementy instalacji  1 szt. 
• dla kaŜdego typu i średnicy 
• - systemy do zabudowy podtynkowej   1 kpl 
• (z wyposaŜeniem) 
• studzienka betonowa 
• - próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej,  1 mb 
dla kaŜdej średnicy rury, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego. 
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonywania robót. 
 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy  
z pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  



 

strona nr 22 

                                                                                                                             

 

 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  
do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie podwieszonym, w 
szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo-kartonowych, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego) 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montaŜową oraz badanie szczelności; 
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne: 
f) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację i izolację cieplną 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
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k) instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz  
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego naleŜy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Polskie Normy 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
PN-IS0 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-IS0 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego. 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe 
PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-97-ISO-4064-3 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania 
instalacyjne. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
i badania. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”), 
minimalne ciśnienie przepływu  
0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węŜa. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z węŜem półsztywnym. 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 
PN-97/B-02865 PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania ii badania odbiorcze. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
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PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników. 
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe. 
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania 
kanalizacji. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-82/H-74002 śeliwne rury kanalizacyjne.  
PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z Ŝeliwa, złącza i elementy wyposaŜenia instalacji do 
odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania  
i badania przy odbiorze – wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne. 
PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów  
i zlewozmywaków. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru. 
PN-89/B-75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 
 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
• Inne akty prawne 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z późniejszymi zmianami– w sprawie 
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. 
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Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane  
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

DIN 3230 Wymagania i badania armatury. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 
INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe – wyd. ARKADY 1989r.  

DIN 19537 Rury i kształtki z polietylenu wysokości gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji 

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), wymiary. 

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), ogólne wymagania jakości i testowania. 

Katalogi i poradniki poszczególnych producentów. 

 
 
• Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez 
COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. 
 
 


