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ST-02.01 Instalacja wod.-kan.
1.WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót w zakresie instalacji wod.-kan. w zwi zku ze zmian sposobu u ytkowania
wietlicy wiejskiej-budynku publicznego na potrzeby spo eczno ci lokalnej i popularyzacji
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polesia Zachodniego.
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej 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 obj tych Szczegó ow Specyfikacj Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci maj ce na celu
wykonanie zaprojektowanych instalacji wod.-kan.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:
- demonta ruroci gów wewn trz budynku,
- demonta armatury,
- demonta urz dze sanitarnych,
- demonta podej kanalizacyjnych,
- monta ruroci gów, wewn trz i na zewn trz budynku
- monta armatury,
- monta urz dze sanitarnych,
- monta podej kanalizacyjnych,
- monta ruroci gów wodnych,
- monta rur wywiewnych i rewizji,
- wykonanie izolacji termicznych,
- monta pozosta ych urz dze ,
- regulacja dzia ania instalacji,
- badania instalacji,
- regulacja dzia ania instalacji.
1.4. Ogólne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow ,
specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe". Arkady, Warszawa
1988.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog
powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz
zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotycz cymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIA Y
Do wykonania wewn trznych instalacji sanitarnych by stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by
dokonywany wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
- przewody zasilaj ce instalacj wodoci gow z instalacja wewn trznej prowadzonej z
Gimnazjum PE100 SDR17 (PN10) o rednicy Dz 32 x 2,0 mm – w budynku przewody
wodoci gowe ze stali ocynkowanej
- przewody instalacji kanalizacyjnej poziome i pionowe wykona z rur PVC prowadzone
w bruzdach ciennych oraz w posadzce
- przewody prowadzi zgodnie z cz ci rysunkow ,
- dostarczone na budow rury powinny by proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez
widocznych w erów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami,
2.2. Armatura
Instalacje maj by wyposa one w typow armatur odcinaj
oraz armatur wyp ywow o
podwy szonym standardzie. Monta przyborów – tradycyjny, na cianach, z zastosowaniem
stela y monta owych.
2.3. Izolacja termiczna
- Izolacj ciep ochronn ruroci gów instalacji wewn trznych sanitarnych nale y wykona z
otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.
- Otuliny musz posiada aprobat techniczn o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydan przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZ T
- Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku
materia ów.
4. TRANSPORT l SK ADOWANIE
4.1. Rury
- Rury w wi zkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i
magazynowania rur i kszta tek nale y unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Dostarczon na budow armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatur nale y
sk adowa
w magazynach zamkni tych. Armatura
specjalna,
jak
zawory
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termostatyczne, powinna by dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna
- Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by przewo one krytymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
- Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika d szego dzia ania promieni s onecznych
na otuliny, poniewa materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
- Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie p aszczyzny i
kraw dzie nieuszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawiera si w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
4.4. Elementy wyposa enia
Transport elementów wyposa enia do „bia ego monta u" powinien odbywa si krytymi
rodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposa enia nale y przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkni tych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demonta owe
- Demonta istniej cej instalacji wod-kan wykonywany b dzie bez odzysku elementów.
- Przed przyst pieniem do demonta u przewodów zaizolowanych nale y zdemontowa izolacj
ciepln .
- Ruroci gi stalowe nale y poci palnikami lub tarcz na odcinki d ugo ci pozwalaj cej na
wyniesienie z budynku i transport.
- Materia y uzyskane z demonta u nale y posegregowa i wywie do sk adnicy z omu lub na
najbli sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwa ki.
5.2. Monta ruroci gów i armatury
- Ruroci gi instalacji wody zimnej wykonanej ze stali ocynkowanej czone b
cznikami
gwintowanymi. Wg: „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. budowlanomonta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe".Arkady, Warszawa 1988.
- Ruroci gi instalacji kanalizacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego czone b
kielichowo. Wg: II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomonta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe". Arkady, Warszawa 1988.
- Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun przeszkody (mo liwe do
wyeliminowania), mog ce powodowa uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodze mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa ,
Kolejno wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca u enia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
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- za enie tulei ochronnych,
- u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
- wykonanie po cze .
-W miejscach przej przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych
po cze . Przej cia przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych.
- Woln przestrze mi dzy zewn trzn cian rury i wewn trzn tulei nale y wype ni
odpowiednim materia em termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia jedynie
mo liwo osiowego ruchu przewodu. D ugo tulei powinna by wi ksza o 6÷8 mm od
grubo ci ciany lub stropu.
- Przewody prowadzone obok siebie powinny by u one równolegle.
- Przewody spustowe pionowe zako czy rura wywiewn , a w najni szych punktach tych
przewodów zamontowa rewizje.
- Przewody rozprowadzaj ce instalacji wod.-kan. nale y mocowa do cian za pomoc
uchwytów umieszczonych (patrz tabela):
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów stalowych w instalacji wod.- kan.:
Materia
rednica nominalna Przewód montowany
rury
Pionowo*
inaczej
m
m
l
2
3
4
stal w glowa zwyk a ocynkowana;
DN 10 do DN 20
2,0
1,5
DN 25
2,9
2,2
DN 50
4,6
3,5
* Lecz nie mniej ni jedna podpora na ka
kondygnacj

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by poddana próbie szczelno ci.
- Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj podlegaj
próbie (lub jej
cz ) kilkakrotnie skutecznie przep uka wod . Niezw ocznie po zako czeniu p ukania nale y
instalacj nape ni wod uzdatnion o jako ci zgodnej z PN-93/C-04607 .Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody", lub z dodatkiem inhibitorów
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
- Instalacj nale y dok adnie odpowietrzy .
- Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów, badania szczelno ci nale y
przeprowadzi dla ka dego z adu oddzielnie.
- Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadza przy temperaturze zewn trznej
powy ej 0°C.
- Do pomiaru ci nie próbnych nale y u ywa manometru, który pozwala na bezb dny odczyt
zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by umieszczony w mo liwie najni szym punkcie
instalacji.
- Wyniki badania szczelno ci nale y uzna za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
- Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi protokó .
- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci nale y przeprowadzi prób na gor co, przy
najwy szych w miar
mo liwo ci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.
- Próba szczelno ci na gor co winna by poprzedzona, co najmniej 72-godzinn prac
instalacji.
5.4. Wykonanie izolacji ciep ochronnej
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- Roboty izolacyjne nale y rozpocz po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu
próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót
protoko em odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny by na one na styk i powinny ci le przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog by prowadzone przy u yciu
konwencjonalnych narz dzi.
- Grubo wykonanie izolacji nie powinna si ró ni od grubo ci okre lonej w dokumentacji
technicznej wi cej ni o -5 do +10 mm.
Za

enia do monta u izolacji.

Ruroci gi zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej w os onie PCV.
Grubo izolacji termicznej przyj to zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz
warunkami BHP.
Powierzchnie zewn trzne o ile s zat uszczone, zaolejone lub pokryte smarem nale y oczy ci
przy u yciu acetonu lub benzyny. Tak oczyszczone powierzchnie dwukrotnie pomalowa farb
antykorozyjn termoodporn (tylko rury PE).
Po wykonaniu wy ej wymienionych czynno ci nale y:
- uci otulin izolacyjn , przy
ja do rury, a z cza i spoiny sklei klejem zalecanym
przed producenta danej izolacji,
- je eli rura przechodzi przez cian , powinna zosta uprzednio zaizolowana na ca ej d ugo ci
otworu w cianie,
- otuliny izolacyjne najlepiej jest ci u ywaj c szablonu k towego i ostrego no a,
- otwory na mocowania podtrzymuj ce nale y wykona u ywaj c tulejki o tej samej rednicy,
co rura mocuj ca,
- w wypadku izolowania kolanek o rednicy do 48 mm, najpierw nale y sklei brzegi izolacji
na prostym odcinku rury, a potem przeci otulin przez kolanko,
- przy izolowaniu kolanek o rednicy wi kszej ni 48mm, nale y wykona segmentowe kolano
izolacyjne u ywaj c szablonu k towego. Innym rozwi zaniem jest u ycie do tego celu p yt
izolacyjnych
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
- Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji w/w powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”.
- Ka da dostarczona partia materia ów powinna by zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y
dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
- Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji w/w nale y dokona
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zgodnie z

.”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz norm PN-64/B-10400.
- Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi w stosunku do nast puj cych robót:
- przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w cianach: wymiary, czysto bruzd, zgodno z pionem i zgodno z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych,
- posadowienie kolektorów i urz dze towarzysz cych.

- Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz
przydatno robót i elementów do prawid owego monta u.
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona
ko cowego odbioru technicznego instalacji w/w.
- Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
wykonywania robót,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów),
- protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
- protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,
- Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
- zgodno
wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
- protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz
usuni cia usterek,
- aktualno
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupe nienia),
- protoko y bada szczelno ci instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemys owe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN- 93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci
wody.
- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania" COBRTI
INSTAL zeszyt 6
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190,
Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
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poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-IS07-1:1995Gwinty rurowe po cze ze szczelno ci nie uzyskiwan na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-72/B-02865 – Ruroci gi stalowe ocynkowane.
PN-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-l 0700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania. przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-8 l/B-10700.02 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciep ej z rur stalowych ocynkowanych
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej
rodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesy anych czynników.
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ST-02.02 Technologia pomp ciep a
1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót w ramach
zadania: projektu budowlanego, wykonawczego zastosowania pomp ciep a na cele c.o. w zwi zku ze
zmian sposobu u ytkowania wietlicy wiejskiej-budynku publicznego na potrzeby spo eczno ci
lokalnej i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polesia Zachodniego.
Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót obj tych Szczegó ow Specyfikacj Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie pomp ciep a wraz z przy czami dolnego ród a pod potrzeby c.o. w zakresie okre lonym w
dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych
robót:
a). Roboty przygotowawcze:
- przygotowanie placu budowy – prace geodezyjne
- rozbiórka istniej cych nawierzchni utwardzonych i betonowych w rejonie obj tych pracami
wywóz gruzu z terenu budowy
- dostawa materia ów i urz dze na plac budowy
b). Roboty ziemne:
- wykonanie robót wiertniczych pod sondy geotermalne
- wykonanie wykopów liniowych wraz z niezb dnym umocnieniem cian pionowych
- wywóz zb dnej ziemi z terenu budowy zasypanie wykopów
c). Roboty monta owe:
- monta pomp ciep a
- wykonanie instalacji ciep owniczej cz cej projektowane pompy ciep a z projektowan instalacj
c.o.
- wykonanie instalacji zasilaj cej projektowane pompy ciep a energi elektryczn
- wykonanie aplikacji sterowniczej zmodernizowanej instalacji grzewczej
- próby ci nieniowe
- rozruch i odbiór wykonanej instalacji w cznie ze sporz dzeniem wymaganych protokó ów
- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazuj cej szczegó owy faktyczny przebieg wszystkich
przewodów, rozmieszczenie pozosta ych elementów instalacji, ich wymiary, rednice, parametry
i wszystkie elementy niezb dne do prawid owej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.
- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
- instrukcje obs ugi i konserwacji
Szczegó owy zakres robót oraz obmiar zosta uj ty w cz ci kosztorysowej
Realizacja w/w robót winna by przeprowadzona z uwzgl dnieniem okresów przygotowawczych
zwi zanych z zakupami materia ów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
monta owych, aby nie spowodowa adnych opó nie w realizacji inwestycji.
1.3. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow ,
specyfikacj techniczn , artyku ami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mog powodowa obni enia
warto ci funkcjonalnych i u ytkowych
instalacji, a je eli dotycz
zmiany
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materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwa ci eksploatacji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2. MATERIA Y
Do wykonania instalacji mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materia y - u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by dokonywany
wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi normami. Materia y do wykonania robót
instalacyjnych nale y stosowa zgodnie z dokumentacj projektow , opisem technicznym, rysunkami.
2.1. Armatura.
2.1.1. Armatura w pomieszczeniu technologii pomp ciep a musi by zgodna z wymaganiami
technicznymi. Przed zamontowaniem armatury, ka dy egzemplarz nale y sprawdzi na szczelno oraz
dokona próbnego otwarcia i zamkni cia.
2.1.2. Jako armatur odcinaj
nale y zastosowa zawory kulowe o po czeniach gwintowanych lub
ko nierzowych.
2.1.3. W najni szych punktach instalacji montowa kulowe zawory odwadniaj ce. Wod spustow z
urz dze i armatury sprowadzi nad kratki kanalizacyjne
2.2. Pompa ciep a typu solanka-woda.
No nikiem ciep a jest solanka (woda z czynnikiem odpornym na zamarazanie), które przez pomp
obiegow jest transportowana przez system sond (pobieranie energii) i doprowadzana do pomp ciep a
(oddawanie energii)
Wysoko urz dzenia: 885mm
Szeroko urz dzenia: 1000mm
boko urz dzenia: 810mm
Ci ar: 275 kg
Maks. temperatura zasilania7): 62 °C ± 2
Dolna granica zastosowania ród a ciep a (tryb ogrzewania)/Górna granica zastosowania ród a ciep a
(tryb ogrzewania): -5 / 25 °C
rodek przeciw zamarzaniu: Glikol propylenowy
Minimalne st enie solanki: 25 %
Maks. nat enie przep ywu wody grzewczej/Opory hydrauliczne: 4,5 m³/h / 7600 Pa
Minimalny przep yw no nika ciep a ród a górnego: 2,7 m³/h
Przepustowo max. i min. ród a ciep a /Opory hydrauliczne w parowniku EN 14511: min.4,9 m³/h /
8900 Pa max. 9,0 m³/h / 28000 Pa
Poziom mocy akustycznej urz dzenia: 57 dB (A)
Poziom ci nienia akustycznego w 1 m (wewn trz)2): 41 dB (A)
2.3. Dolne ród o pomp ciep a.
Gruntowe pionowe wymienniki w postaci 6 sond o g boko ci do 100 m wraz z g owic . Odwierty wg
cz ci rysunkowej, b
po czone za pomoc rur rozprowadzaj cych ze studni kolektorow
wyposa on w rozdzielacz z rotametrami oraz nadstawk d ugo ci 0,5 m. Posadowienie studni wykona
zgodnie z zaleceniami producenta. Studnia b dzie wyposa ona w kolektory (zasilaj cy i powrotny), a na
ka dym ruroci gu wymiennika gruntowego b dzie zastosowany zawór odcinaj cy sto kowy.
2.4. Termometry.
Do pomiaru ci nie i temperatur zamontowa termomanometry o zakresach pomiaru temperatury 0120oC i ci nienia 0-1,0 MPa.
2.5. Pompy.
W instalacjach c.o., nale y stosowa pompy bezd awnicowe elektroniczne.
2.6. Ruroci gi
Ruroci gi dolnego ród a wykona w postaci sond U z ruroci gów HDPE 100 fi 40x3,7 mm, PN 16.
Jako przewody dobiegowe pomi dzy studni , a pomieszczeniem technicznym na pompy ciep a
zastosowano ruroci gi HDPE 100 fi 75x4,5, PN
10.
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Po wej cie do budynku (od tego miejsca do pompy ciep a) przej na ruroci gi stalowe bez szwu
wed ug PN-EN 10216-2+A2:2009.
Ruroci gi wody grzewczej nale y wykona z rur stalowych czarnych, ze szwem wg PN-80/4-74200 o
po czeniach spawanych. Ruroci gi po czy z projektowan wewn trzn instalacj c.o.
Ruroci gi wody zimnej wykona z rur ocynkowanych czonych za pomoc gwintowanych,
ocynkowanych czników z eliwa ci gliwego. Projektowane w uk adzie technologicznym ruroci gi
po czy z istniej
instalacj wody zimnej, cwu i cyrkulacji.
2.7. Zasobnik buforowy
Pojemno : 300l
Wymiary bufora: 1000x870x870 mm (szer. x wys. x g .)
2.8. Demineralizator wody grzewczej
Przy acze: R1/2”
Obj to : 6 litrów ywicy
Ci nienie pracy: 1-6 bar
Przep yw: 0,5m3/h
Temp. pracy: maks. 30oC
Wys. ca kowita urz dzenia: 554mm
2.9 Standardy wykonania armatury
Podanie w specyfikacji typów urz dzenia i jego producenta nie decyduje ostatecznie o jego
zastosowaniu ale wskazuj standard wykonania zastosowanego urz dzenia i jego parametry.
Dopuszczalne b dzie zastosowanie innych urz dze o standardzie równym lub wy szym od
wyspecyfikowanych.
Zamienniki musz spe nia parametry wymienione w specyfikacji, jak równie musz posiada
certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.
4. TRANSPORT i SK ADOWANIE
Transport urz dze powinien odbywa si rodkami krytymi. Urz dzenia powinny by ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Podczas transportu, wy adunku i magazynowania nale y unika ich zanieczyszcze .
Magazynowa w zamkni tych pomieszczeniach. Materia y przeznaczone do izolacji cieplnych powinny
by przewo one krytymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marnia y takie nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i
suchych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Monta sieci magistralnych oraz pionowych przewodów sond geotermalnych
5.1.1. Sondy geotermalne
Dolne ród o ciep a powinno by wykonane zgodnie z projektem i obowi zuj cymi aktami
prawnymi:
•Prawo budowlane ( Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623 z 7 lipca 1994 z pó niejszymi zmianami)
•Prawo górnicze i geologiczne ( Dz.U.2011 nr 163 poz. 981 z pó niejszymi zmianami)
•Prawo wodne ( Dz.U.2012 nr 0 poz. 145 z pó niejszymi zmianami)
•Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U.2008 nr 25 poz. 150 z pó niejszymi zmianami)
•PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania wody – Polietylen (PE) – Cz 1: Wymagania ogólne
•PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesy ania wody – Polietylen (PE) – Cz 2: Rury
•PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do
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przesy ania wody – Polietylen (PE) – Cz 3: Kszta tki
•PN-ENV 1046:2007. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynków do przesy ania wody lub cieków. Praktyka instalowania pod ziemi i nad
ziemi .
Wiercenia mog by wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce stwierdzone kwalifikacje
zgodnie z art. 50, 51, 53 i 112 Prawa Geologicznego i górniczego (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981). S to
osoby kierownictwa i dozoru ruchu zak adu górniczego. Natomiast kierowaniem i nadzorowaniem robót
geologicznych mog prowadzi osoby posiadaj ce uprawnienia kat. IV lub V.
Przed przyst pieniem do robót zwi zanych z realizacj dolnego ród a ciep a nale y:
- dokona pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia punktów dla odwiertów, tras prowadzenia
przewodów po cze poziomych oraz miejsca lokalizacji studnizbiorczej. Charakterystyczne pukty na
instalacjach w terenie opisane s w formie bezwzgl dnych wspó rz dnych geodezyjnych (x,y). Nale y
wykona 6 otworowych wymienników ciep a o parametrach:
- g boko otworu-100 m
- g boko zapuszczenia rur wymiennika-100 m
- rednica otworu-140mm
- rednica zewn trzna rur wymiennika-Dz– 40mmx3,7mm, PN16
- materia rur wymiennika-HDPE100
Otwory dla wymienników w postaci U-rurki nale y wykona metod wierce z p uczka.
Do otworów nale y wprowadzi pojedyncze U-rurki wykonane z HDPE100, kolor niebieski PN16, o
rednicy rury 40x3,7mm. Dla stabilizacji rozstawu pomi dzy rurami nale y na d ugo ci wymiennika co
3m zastosowa rozpórki dystansowe z tworzywa sztucznego. Podstawe U-rurki nale y zabezpieczy
owica wykonana z tworzywa sztucznego, której celem jest zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem
podczas wprowadzania do otworu. Wype nienie otworu nale y wykona metod iniekcji od do u otworu
do góry do poziomu terenu. Po wprowadzeniu kolektora U-rurki do otworu, przewody nale y zala
czynnikiem roboczym tj. roztworem 34% (obj to ciowo) glikolu propylenowego - temperatura
krystalizacji –15oC
Rury z pionowych wymienników ciep a w uk adzie poziomym równolegle w czone do studni zbiorczej
oznaczonej na mapie. Ze studni zbiorczej przy cze dolnego ród a ciep a doprowadzone s do budynku
i w czone w uk ad technologiczny pompy ciep a. Dla zrównowa enia hydraulicznego rozp ywów
czynnika obiegowego pomi dzy wymiennikami pionowymi nale y zamontowa system równowa enia
za pomoc zaworów regulacyjnych. Na przewodach zasilaj cych kolektory pionowe nale y
zainstalowa zawory odcinaj ce kulowe. Po czenia armatury z przewodami mufowe, poprzez
skr canie, przy czym jedno po czenie nale y wykona przy u yciu cznika. Na rozdzielaczach
zasilaj cym i powrotnym
przewidziano odpowietrzniki. Na kró cach przy czeniowych odpowietrzników
nale y zamontowa zawory odcinaj ce kulowe. Z rozdzielaczy (zasilaj cego i powrotnego)
wyprowadzone s przewody cz ce. Przej cia przewodów przez cianki studni szczelne
uniemo liwiaj ce przes ce si wód gruntowych do wn trza studni. Przewody rozprowadzaj ce
pomi dzy poszczególnymi sondami a studni rozdzielaczow wykona z HDPE 100 40x3,7 mm, PN
16; przewody dobiegowe pomi dzy studni , a pomieszczeniem technicznym na pompy ciep a wykona
z HDPE 100 75/4,5 PN 10.
Po czenia elementów wyposa enia studni nale y wykona w technologii skr canej lub zgrzewania
elektrooporowego lub zgrzewania czo owego. Studni kolektorow zaleca si wykona warunkach
warsztatowych i dostarczy jako kompletne wraz z wyposa eniem na teren budowy. Studnie nale y
posadawia w przygotowanym wykopie, którego szeroko powinna umo liwi swobodne wykonanie
po cze rur i zag szczenie gruntu.
Pod studnie nale y wykona podsypk i zag ci o grubo ci oko o20cm. Obsypk nale y wykonywa
warstwami o grubo ci 15-30 cm do 970 wskali Proctora. Jako materia obsypki nale y stosowa grunt
zag szczalny.
Wymagania dotycz ce izolacji rur doprowadzaj cych dolnego ród a
W instalacji znajduj cej si w budynku, na zewn trz budynku, w obr bie przej cia przez przegrody
nale y stosowa izolacj ciepln , odporn na dyfuzyjne przenikanie pary wodnej. Wymagania dotycz
wszystkich przewodów rurowych, pomp i armatury.
Zalecenia do izolacji rur:
w pomieszczeniach nieogrzewanych i ogrzewanych, zgodnie z Dz.U. poz. 926, z dnia 13.08.2013r.
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rury rozprowadzaj ce i doprowadzaj ce zaleca si izolowa w nast puj cych przypadkach:
w strefie przemarzania gruntu
w odleg ci min. 2m od fundamentu lub wi kszej, w zale no ci od podziemnej i naziemnej
infrastruktury technicznej
Po wykonaniu prac monta owych uszczelni przej cia przez przegrody budowlane.
Przeprowadzi prób ci nieniow ca ej instalacji za pomoc wody, zgodnie z norm PN-EN 805:2002 z
pocz tkowym nadci nieniem 6 bar. Wyniki kontroli powinny by udokumentowane w protokole
uruchomienia pompy ciep a. U ytkownik instalacji powinien zosta przeszkolony w zakresie
ekslpoatacji, konserwacji i post powania w sytuacjach awaryjnych. Informacja o przeprowadzeniu
szkolenia powinna by wpisana do protoko u uruchomienia.
Zasypa przewody, uk adaj c ta
ostrzegawcz na g boko ci 50cm ponad rurami.
5.1.3. Roboty ziemne
Wykopy pod budow ruroci gów dolnego ród a (podziemne ruroci gi dobiegowe (od budynku do
studzienki) oraz podziemne ruroci gi rozprowadzaj ce poziome (od studzienki do dolnego ród a)
przewidziano prowadzi mechanicznie przy u yciu koparki. Wykopy przewidziano wykona jako
skoprzestrzenne o cianach zabezpieczonych a urowo. Wykopy w skoprzestrzenne wykonywane
w pobli u istniej cych dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach
skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi sposobem r cznym. Wykopy
prowadzone sposobem r cznym o g boko ci powy ej 1,0 m zabezpieczy przez odeskowanie lub w
inny dopuszczony sposób. Odeskowanie wykona zgodnie z norma BN –83/8836-02. Zasypka
ruroci gu do wysoko ci 30cm nad wierzch rury- r cznie gruntem piaszczystym i dalej do wysoko ci
50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powy ej 50cm przykrycia zasypk mo na
prowadzi przy u yciu lekkiego sprz tu mechanicznego. W przypadku pojawienia si w wykopach
wody, szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje si wypompowanie wody przy u yciu
przewo nych pomp spalinowych.
5.1.4. Monta przewodów dolnego ród a.
Monta przewodów dolnego ród a nale y wykona zgodnie z „Instrukcja wykonania i odbioru
zewn trznych przewodów dolnego ród a. Po czenia rur wykona zgodnie z technologi przewidzian
dla danego rodzaju rur. Na istniej cych kablach energetycznych oraz ruroci gu gazowym, krzy uj cym
si z projektowan sieci rur nale y u
rury os onowe dwudzielne AROT o d ugo ciach 3 m tj. po
1,5 m z ka dej strony krzy uj cej si rury. Zmontowane odcinki 200- 300m nale y zasypa warstwa
piasku grubo ci 30 cm z wyj tkiem w ów po czeniowych i uzbrojeniem sieci. Przygotowany w ten
sposób odcinek ruroci gu nale y podda próbie na ci nienie 1 MPa. Prób ci nieniow ruroci gu
wykona zgodnie z PN –64/B- 10115 Wynik próby jest pozytywny, je eli w przeci gu 30 min. nie
zauwa y si spadku ci nienia powy ej 0,01 MPa na ka de 100 mb przewodu i nie ma przecieków na
po czeniach rur i armatury
5.2. Monta instalacji wewn trznych i pomieszczenia technologii pomp ciep a
Wykonawca w swoim zakresie jest zobowi zany do wykonania stabilnej i bezpiecznej konstrukcji pod
wszystkie elementy i urz dzenia w w le zgodnie z instrukcjami szczegó owymi oraz w zgodzie z
zasadami dobrego wykonania. Instalacj w a pomp ciep a nale y wykona z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219. Po czenie rur wykona przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775 b jako
po czenia ko nierzowe lub gwintowane na ci nienie 1,0 MPa. Jako armatur odcinaj
oraz
regulacyjn
przewidziano urz dzenia na max. ci nienie 1,0 MPa i max. temperatur +100°C z ko cówkami
ko nierzowymi dla rednic DN80 i wi kszych oraz armatur skr can gwintowan dla rednic do
DN80. Mocowanie rur wykona za pomoc typowych obejm mocuj cych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocuj ce za wyj tkiem punktów sta ych musz posiada wk ady (pomi dzy rur a
obejm ) umo liwiaj ce przemieszczanie si ruroci gu podczas wyst powania napr
. Przej cia
ruroci gów przez przegrody budowlane, je li wyst pi wykona w rurach os onowych wystaj cych
poza przegrod oko o 20 mm, a powsta przestrze wype ni piank poliuretanow lub we
mineraln zamykaj c j szczelnie od stron zewn trznych co najmniej 4 mm warstw niehigroskopijnej
masy np. silikon. rednice rur os onowych musz uwzgl dnia rednic przewodu + grubo izolacji +
co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wype nienie piank .
Dla instalacji wewn trznej pomp ciep a za ich po czeniem zainstalowa czujnik temperatury na
przewodzie zasilaj cym. Ca
robót monta owych wykona zgodnie z „Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych tom II. Instalacje Sanitarne i Przemys owe”
Rozdz. 10. Rok wyd. 1994.
5.2.1. Po czenia gwintowane
Po czenia gwintowane mo na stosowa do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ci nieniu
roboczym czynnika nie przekraczaj cym 1,0 MPa,
Po czenia gwintowane mo na równie stosowa do po cze przewodów z armatur gwintowan
oraz przyrz dami Mocowanie rur wykona za pomoc typowych obejm mocuj cych, stalowych,
cynkowanych. Wszelkie obejmy mocuj ce za wyj tkiem punktów sta ych musz posiada wk ady
(pomi dzy rur a obejm ) umo liwiaj ce przemieszczanie si ruroci gu podczas wyst powania
napr
. kontrolno-pomiarowymi, których ko cówki s gwintowane. Gwinty na ko cach rur powinny
by równo naci te i odpowiada wymaganiom odpowiedniej normy. Dok adno naci cia gwintu
sprawdza si przez nakr cenie z czki. Po czenia gwintowane mo na uszczelnia za pomoc ta my,
konopi lub pasty.
5.2.2. Po czenia spawane
Po czenia spawane ruroci gów i kszta tek powinny by wykonywane po przygotowaniu ko cówek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kszta ty z czy
spawanych po cze kró ców i odga zie powinny by zgodne z przedmiotow norm PN-B-69012.A
Ruroci gi stalowe ocynkowane powinny by czone przy zastosowaniu gwintowanych ko nierzy wg
PN-ISO 7005-1 i gwintowanych czników rurowych ocynkowanych z eliwa ci gliwego zgodnych z
norm PN-EN 10242. Jako po cze spawanych ruroci gów, kszta tek, kró ców i odga zie
powinna odpowiada co najmniej klasie W3 wadliwo ci z czy spawanych okre lanych przedmiotow
norm PN-M-69775.
5.2.3. Monta armatury
Armatur w instalacjach wewn trznych nale y montowa w miejscach dost pnych, umo liwiaj cych
personelowi eksploatacyjnemu obs ug i konserwacj . Przed monta em nale y z armatury usun
zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urz dzenia spr onego powietrza, tlenu itp.) równie
uszcz, zastosowany jako przej ciowa ochrona antykorozyjna. Nale y usun z armatury za lepki.
Armatur o masie przekraczaj cej 30kg - niezale nie od rednicy przewodu - nale y ustawia na
odpowiednich trwa ych podparciach, nie pozwalaj cych na przeci enie przewodów. Na przewodach
poziomych armatur nale y w miar mo liwo ci ustawi w takim po eniu aby u atwi personelowi
eksploatacyjnemu obs ug i konserwacj . Armatur zaporow nale y ustawia tak, aby kierunek strza ki
na korpusie by zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
5.2.4.Monta urz dze
Dostarczona na budow aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna
mie wa ne cechy legalizacyjne. Manometry tarczowe nale y montowa na rurce syfonowej; na
kró cu cz cym rurk syfonow z przewodem lub aparatem albo urz dzeniem, bezpo rednio przed
manometrem powinien by zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. Na
manometrze powinno by oznaczone czerwon kresk najwy sze dopuszczalne ci nienie robocze
urz dzenia, do którego manometr jest przy czony.
Aparatur kontrolno-pomiarow nale y montowa :
- po uprzednim sprawdzeniu prawid owo ci jej dzia ania,
- w miejscach atwo dost pnych, widocznych i dobrze o wietlonych, przynajmniej wiat em
sztucznym,
- w sposób zabezpieczaj cy przed przypadkowym, nieumy lnym jej uszkodzeniem
5.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne
Izolacja rur dobiegowych – keramzyt =0,1 W/(m*K), d=0,2m
Powierzchnie zewn trzne ruroci gów i urz dze w a wykonane ze stali nieodpornych na korozj
nale y zabezpieczy antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie
czne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadaj ce 3 stopniowi czysto ci zgodnie z
PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nale y malowa farb antykorozyjn odporn na
temperatur +130°C. Pokrycie powinno by dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa)
o grubo ci ca kowitej 80-120m.
Wykonanie pow oki antykorozyjnej powinno odpowiada 2
klasie staranno ci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po przeprowadzonych próbach
szczelno ci, ruroci gi i urz dzenia o
podwy szonej temperaturze powierzchni oraz
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ruroci gi wody zimnej w obr bie w a powinny by izolowane cieplnie zgodnie z dokumentacj
wykonawcz izolacj odpowiadaj
wymaganiom (grubo izolacji oraz jako ) zawartym w
za czniku nr 2 do Rozporz dzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pó niejszymi zmianami. Przewody centralnego ogrzewania nale y izolowa ubkami
wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej foli PCV. Izolacj ciepln nie nale y pokrywa tych
fragmentów poszczególnych urz dze w a, na których znajduje si tabliczka znamionowa
(powinna by czytelna bez naruszenia izolacji). Izolacja termiczna powinna by odporna na
dzia anie promieniowania UV. Na wszystkich ruroci gach nale y zaznaczy kierunki przep ywu
czynnika w widocznym dla u ytkownika miejscu.
5.4. Próby hydrauliczne
Przed przyst pieniem do prób hydraulicznych bezwzgl dnie dokona p ukania instalacji w a z
wykonaniem spinek izoluj cych urz dzenia, które zabezpiecz je przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami z ruroci gów. Próby ci nieniowe w a przeprowadzi zgodnie z PN-64/B-10400
oraz w zgodzie z instrukcjami szczegó owymi urz dze w instalacji z uwzgl dnieniem
maksymalnych dopuszczalnych ci nie . Po uzyskaniu pozytywnych wyników nale y nape ni
poszczególne uk ady dolnego ród a, uk adów wody lodowej i centralnego ogrzewania oraz
przeprowadzi uruchomienie w ów cieplnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci robót zwi zanych z monta em w a pomp ciep a wraz z dolnym ród em w postaci
sond geotermalnych powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomonta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe” Ka da dostarczona partia materia ów
powinna by zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta. Wyniki przeprowadzonych
bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan faz robót uzna za
niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegaj cych na monta u urz dze w a pomp ciep a wraz z dolnym ród em
w postaci sond geotermalnych nale y dokona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe" . Po
przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru
technicznego. Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
wykonywania robót,
• Dziennik budowy,
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów),
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
• Protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz
usuni cia usterek,
• Aktualno
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupe nienia),
• Protoko y bada szczelno ci instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST.00 - Wymagania ogólne
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9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST.00
10. PRZEPISY ZWI ZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemys owe". Arkady, Warszawa 1988.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pó n. zmianami
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.04.92.881 ze zmianami).
Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229 ze zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690 wraz z pó niejszymi zmianami.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004roku w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844 warz z pó niejszymi zmianami.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie ogrzewa wodnych systemu
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-86/H-74374 Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
PN-82/M-01600 Armatura przemys owa. Terminologia.
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie ko ców rur i kszta tek do spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Ko nierze metalowe. Ko nierze stalowe
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL . ZESZYT 6 : „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (maj 2003 r.).
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodoci gowych” (lipiec 2003 r.).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 - „Warunki Techniczne wykonania i odbioru
ów ciep owniczych” (sierpie 2003 r.).

ST-02.02 Instalacja c.o.
1.

WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót w zakresie instalacji c.o. w zwi zku ze zmian sposobu u ytkowania wietlicy wiejskiejbudynku publicznego na potrzeby spo eczno ci lokalnej i popularyzacji dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego Polesia Zachodniego
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej 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 obj tych Szczegó ow Specyfikacj Techniczn
17

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie
nowej instalacji c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:
- monta ruroci gów
- monta armatury
- monta urz dze grzejnych
- badania instalacji
- wykonanie izolacji termicznej i ognioochronnej
- regulacja dzia ania instalacji
1.4. Ogólne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow ,
specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe". Arkady, Warszawa
1988.
- Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych
materia ów - w przypadku niemo liwo ci ich pozyskania - przez inne materia y lub elementy o
zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i
ytkowych instalacji, a je eli dotycz zamiany materia ów i elementów okre lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwa ci
eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej
instalacji.
2.

MATERIA Y

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog by stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by
dokonywany wed ug wymaga i w sposób okre lony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
- Instalacja centralnego ogrzewania pod ogowego wykonana b dzie z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporn na przenikanie tlenu warstw antydyfuzyjn z
alkoholu etylowinylowego EVOH czona za pomoc tulei mosi nej zaciskanej osiowo. Rura
grzewcza spe nia wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada równie wymaganiom
norm DIN 16892, DIN 4726 i DIN 4729 oraz rejestracja
DIN CERTCO. Kszta tki spe niaj wymagania normy PN-EN 1254-3 „Mied i stopy miedzi –
czniki instalacyjne”.
2.2. Armatura
Armatur b
stanowi y zawory równowa co – pomiarowe DN20 (2 szt.) przed
rozdzielaczami HKV-P (2 kpl. – parter 12 odga zie , pi tro 11 odga zie ) zamontowane w
szafkach rozdzielaczowych. Do sterowania temperatur przewidziano regulatory pokojowe (7
szt. – parter, 1-szt. – poddasze). W rozdzielaczach
przewidziano
zawory
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odpowietrzaj ce.
2.3. Izolacja termiczna
-Izolacj ciep ochronn ruroci gów nale y wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej
- Otuliny musz posiada aprobat techniczn o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydan przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZ T
- Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku
materia ów.
4.

TRANSPORT l SK ADOWANIE

4.1. Rury
- Rury w wi zkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i
magazynowania rur i kszta tek nale y unika ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
Dostarczon na budow armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatur i
urz dzenia pomiarowe nale y sk adowa w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne. Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna
- Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by przewo one krytymi
rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Opakowania nale y ustawia tak, aby otuliny znajdowa y si w pozycji le cej i
by y zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami.
- Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika d szego dzia ania promieni s onecznych
na otuliny z PE, poniewa materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
- Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie p aszczyzny i
kraw dzie nieuszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawiera si w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Monta ruroci gów
Rur grzewcz uk ada na systemowej p ycie chroni cej rur
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac na budowie.

przed przypadkowym

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by
poddana próbie szczelno ci.
- Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj podlegaj
próbie (lub jej
cz ) kilkakrotnie skutecznie przep uka wod . Niezw ocznie po zako czeniu p ukania nale y
instalacj nape ni wod uzdatnion o jako ci zgodnej z PN-93/C-04607. Woda w
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instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody", lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
- Instalacj nale y dok adnie odpowietrzy .
- Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów, badania szczelno ci nale y
przeprowadzi dla ka dego z adu oddzielnie.
- Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadza przy temperaturze zewn trznej
powy ej 0°C.
-Prób szczelno ci w instalacji centralnego ogrzewania nale y przeprowadzi zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”, tzn. ci nienie robocze powi kszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Ci nienie podczas próby szczelno ci nale y dok adnie kontrolowa i nie
dopuszcza do przekroczenia jego maksymalnej warto ci 12 barów.
- Do pomiaru ci nie próbnych nale y u ywa manometru, który pozwala na bezb dny odczyt
zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by umieszczony w mo liwie najni szym punkcie
instalacji.
- Wyniki badania szczelno ci nale y uzna za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
- Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi protokó .
- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci nale y przeprowadzi prób na gor co, przy
najwy szych -w miar mo liwo ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.
- Próba szczelno ci na gor co winna by poprzedzona, co najmniej 72-godzinn prac
instalacji.
5.6. Wykonanie izolacji ciep ochronnej
- Roboty izolacyjne nale y rozpocz po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu
próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót
protoko em odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny by na one na styk i powinny ci le przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog by prowadzone przy u yciu
konwencjonalnych narz dzi.
- Grubo wykonanie izolacji nie powinna si ró ni od grubo ci okre lonej w dokumentacji
technicznej wi cej ni o -5 do +10 mm.
Za

enia do monta u izolacji.

Na wszystkich ruroci gach przewodz cych gor
wod nale y wykona izolacj
termiczn . Ruroci gi pionowe zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej w os onie PCV.
Grubo izolacji termicznej przyj to zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz
warunkami BHP.

Wykonanie izolacji:
uci otulin izolacyjn , przy
ja do rury, a z cza i spoiny sklei klejem zalecanym
przed producenta danej izolacji,
je eli rura przechodzi przez cian , powinna zosta uprzednio zaizolowana na ca ej
ugo ci otworu w cianie,
otuliny izolacyjne najlepiej jest ci
u ywaj c szablonu k towego i ostrego no a,
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-

otwory na mocowania podtrzymuj ce nale y wykona u ywaj c tulejki o tej samej
rednicy, co rura mocuj ca,
w wypadku izolowania kolanek piank polietylenow o rednicy do 48 mm, najpierw
nale y sklei brzegi izolacji na prostym odcinku rury, a potem przeci otulin przez kolanko,
- przy izolowaniu kolanek o rednicy wi kszej ni 48mm , nale y wykona segmentowe kolano
izolacyjne u ywaj c szablonu k towego. Innym rozwi zaniem jest u ycie do tego celu p yt
izolacyjnych
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
- Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemys owe”.
- Ka da dostarczona partia materia ów powinna by zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y
dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
- Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale y dokona
zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz norm PN-64/B-10400.
- Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi w stosunku do nast puj cych robót:
- przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w cianach: wymiary, czysto bruzd, zgodno z pionem i zgodno z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
- Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz
przydatno robót i elementów do prawid owego monta u.
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona
ko cowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
- Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie
wykonywania robót,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów),
- protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
- protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,
- Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
- zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
- protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz
usuni cia usterek,
- aktualno
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupe nienia),
- protoko y bada szczelno ci instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemys owe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN- 64/B-10400. Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze*.
- PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych
systemów ciep owniczych. Wymagania".
- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania".
- PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
-PN-91/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania*.
- PN-EN 215-1:2002. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz
1: Wymagania i badania".
- PN-EN 442-1:1999. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002. Grzejniki. Moc cieplna i metody bada (zmiana A1)".
- PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urz dze . Wymagania i badania odbiorcze*.
- PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci
wody".
- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania" COBRTI
INSTAL zeszyt 6.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190,
Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
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ST-02.04 Instalacja wodoci gowa
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale tym przedstawione s wymagania dotycz ce materia ów, wykonania i odbioru
robót ziemnych i monta owych koniecznych do wykonania wewn trznej instalacji
wodoci gowej w zwi zku ze zmian sposobu u ytkowania wietlicy wiejskiej-budynku
publicznego na potrzeby spo eczno ci lokalnej i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego Polesia Zachodniego
1.1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w ST maj zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Wewn trznej instalacji wodoci gowej
1.2. MATERIA Y
Wszystkie materia y stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
by nowe i nieu ywane, by w gatunku bie co produkowanym,
odpowiada wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowi zuj cym normom i przepisom,
mie wymagane polskimi przepisami wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpiecze stwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).
1.2.1. Rury wodoci gowe
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Przy cze wodoci gowe b dzie wykonane z rur wodoci gowych PE100 SDR 17 PE40x2,4mm.
i PE32x2,0mm. czonych przy pomocy z czek zaciskowych.
1.2.2. Armatura
-

zawory odcinaj ce kulowe Dn 20,

1.2.3. SPRZ T
- Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku
materia ów.
- koparek podsi biernych do wykonywania g bokich wykopów,
- spycharek ko owych lub g sienicowych,
- sprz tu mechanicznego do zag szczania gruntu,
- sprz tu r cznego (ubijarek) do zag szczania gruntu,
- pomp do odpompowania wody z wykopów,
- agregatów pr dotwórczych,
- systemowy szalunek p ytowy,
- komplet narz dzi instalacyjnych.

1.3. TRANSPORT
1.3.1.Rury wodoci gowe
- Rury w wi zkach musza by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nale y przestrzega przepisów obowi zuj cych w publicznym transporcie drogowym. Kszta tki
nale y przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i
magazynowania rur i kszta tek nale y unika ich zanieczyszczenia.
1.3.2. Armatura
Dostarczona na budow armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatur nale y
sk adowa w magazynach zamkni tych.
1.4. WYKONANIE ROBÓT
1.4.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoc ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe ( z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne).
Punkty na osi trasy nale y oznaczy za pomoc drewnianych palików, tzw. ko ków osiowych z
gwo dziami.
Ko ki osiowe nale y wbija na ka dym za amaniu trasy, a na odcinkach prostych, co oko o 3050m. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali , co najmniej 3 punkty. Ko ki wbija si po
obu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y osadzi w cianach budynków w postaci
haków lub bolców.
Ci g reperów roboczych nale y nawi za do reperów sieci pa stwowej.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona urz dzenie odwadniaj ce,
zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urz dzenie odprowadzaj ce nale y kontrolowa i konserwowa przez ca y czas trwania robót.
1.4.2. Roboty ziemne
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Roboty ziemne nale y wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nale y prowadzi zgodnie z organizacja robót i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawc i przed onymi do zatwierdzenia In ynierowi robót.
Organizacja tych robót musi uwzgl dnia wszystkie warunki, w jakich wykonywane b
roboty ziemne.
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y:
przygotowa i oczy ci teren,
W pierwszej kolejno ci nale y usun górna warstw gruntu (humus) i z
oddzielnie, w
miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego, w celu ponownego wykorzystania. Wykopy
powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usuni ta bezpo rednio przed u eniem przewodów i posadowieniem obiektów,
w przypadku przeg bienia wykopów poni ej przewidzianego poziomu, a zw aszcza poni ej
projektowanego poziomu posadowienia nale y porozumie si z Inspektorem nadzoru celem
podj cia odpowiednich decyzji.
w przypadku natrafienia na urz dzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nale y
miejsce to zabezpieczy i natychmiast powiadomi odpowiednie s by i instytucje,
przy wykonywaniu wykopów umocnionych o cianach pionowych nale y stosowa elementy
obudowy wed ug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by
dostosowany do wyst puj cych warunków, nale y prowadzi ci
kontrole stanu obudowy,
w szczególno ci rozparcia lub podparcia cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa
powinna wystawa , co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), nale y instalowa bezpieczne
zej cia, przestrzega usytuowania koparki w odleg ci, co najmniej 0,6 m poza klinem od amu
dla ka dej kategorii gruntu, je li w czasie prowadzenia robót ujawnia si warunki kurzawkowe,
to nale y natychmiast przerwa pog bianie wykopu, opanowa up ynnianie gruntu i prze omy,
a dopiero potem kontynuowa prace ziemne,
obudow nale y zak ada stopniowo w miar pog biania wykopu, a w czasie zasypki i
zag szczania stopniowo rozbiera ,
dno wykopu powinno by równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentacji projektowej.
Szeroko ci wykopów o cianach pionowych nale y przyjmowa w zale no ci od rednicy
ruroci gu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. „Warunki techniczne
wykonania
i odbioru sieci wodoci gowych" Warszawa, sierpie 2003r. W przypadku uk adania dwóch
przewodów w jednym wykopie nale y zachowa minimalna przestrze robocza miedzy
ciank rury a cianka wykopu dla rur o rednicy DN < 150 mm równa 0,20 m.
1.4.3. Monta przewodów
przewód nale y uk ada w wykopie na odpowiednio przygotowanym pod u. Przed
przyst pieniem do wykonywania pod a nale y dokona odbioru technicznego wykopu,
w wykopach, gdzie wyst puje grunt piaszczysty (piasek gruby i cz ciowo piasek
drobny)pod e pod przewód b dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
Zag szczenie pod a i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej ni 1,0 max zageszczenia wg normalnej
próby Proctora, a dla pozosta ych odcinków - nie mniej ni 0,95 max zageszczenia wg
normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna,
grubo zag szczonych warstw nie powinna by wi ksza ni wg PN-B-04452: 0,15 m przy
zag szczeniu r cznym, 0,30 m przy zag szczeniu mechanicznym.
yty materia do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada
parametrom pod a z obsypki ruroci gu. Zag szczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni
terenu.
1.4.4. Nadzór nad budow
Nadzór techniczny nad budow przy cza sprawuj inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje
o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powa niejszych
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odst pstw od rozwi za projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odst pstwa od
dokumentacji technicznej nie mog powodowa obni enia warto ci u ytkowych, jako ciowych
lub zmniejsza trwa
eksploatacyjn systemu wodoci gowego.
1.5. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac zgodnie
ze specyfikacj ogóln
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie przy cza wodoci gowego
szczególnie potraktowane b
roboty zanikowe i ulegaj ce zakryciu.
1.6.PODSTAWA P ATNO CI.
Zasady p atno ci, za wykonane prace, b
technicznej ogólnej

zgodne z zasadami przedstawionymi specyfikacji

1.7.PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706
Instalacje wodoci gowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Przeciwpo arowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawk PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. PN-85/M-75002 Armatura
przemys owa.
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ST-02.05 Instalacja kanalizacyjna
WST P
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione s wymagania dotycz ce materia ów, wykonania i odbioru
robót ziemnych i monta owych koniecznych do wykonania instalacji kanalizacyjnej do proj.
szamba
1.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w ST maj zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Instalacji kanalizacyjnej do proj. szamba
2. MATERIA Y

Materia y stosowane w systemach kanalizacyjnych powinny by tak dobrane, aby nie
powodowa y zmian obni aj cych ich trwa ci.
Przy wykonywaniu robót budowlanych, stosowa wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: wyroby budowlane stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegaj obowi zkowi
certyfikacji na znak bezpiecze stwa, mog one podlega tylko certyfikacji dobrowolnej
2.1.Rury kanalizacyjne

Do budowy przy cza kanalizacyjnego i kanalizacji deszczowej nale y zastosowa rury z PVC
klasy S, SN8, SDR34. Rury s dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pier cieniami
uszczelniaj cymi, które nie s wst pnie smarowane.
2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na za amaniu przewidziano studzienk rewizyjn DN315mm.
2.3. SPRZ T

Roboty ziemne nale y wykonywa cz ciowo r cznie i mechanicznie przy u yciu koparek.
Wykopy r czne prowadzi w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego i przy budynku.
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2.4. TRANSPORT
2.4.1 Rury kanalizacyjne

Transport rur z PCV musi si odbywa na samochodach o odpowiedniej d ugo ci w sposób
zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury kanalizacyjne z PVC s dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach dla
zapewnienia bezpiecze stwa w czasie transportu i magazynowania.
Rury mog by przewo one w wi zkach. W czasie przewozu wi zek nale y zwróci uwag ,
aby nie ulega y one przemieszczeniom w czasie jazdy. Pojazd musi posiada wsporniki boczne
i podk ady. Warstwy rur nale y uk ada naprzemiennie. Kielichy rur winny by wysuni te tak,
aby ko ce rur w wy szej warstwie nie spoczywa y na kielichach warstwy ni szej. Nie wolno
rur zrzuca bezpo rednio na ziemi . Nie powinny mie kontaktu z adnym innym materia em,
który móg by uszkodzi tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny by sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sk adowania musi by p aska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej.
Kszta tki, z czki rurowe, smar i inne materia y powinny by sk adowane w sposób
uporz dkowany, z zachowaniem rodków ostro no ci zgodnie z zaleceniami producentów.
Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan u one w ci gu 12 miesi cy nale y je
zabezpieczy przed nadmiernym promieniowaniem s onecznym poprzez zadaszenie.
3. WYKONANIE ROBÓT
3.1.Przej cie i przygotowanie placu budowy

Wyznaczy o kana ów kanalizacyjnych w sposób trwa y i widoczny. Projektowane osie
kana ów powinny by oznaczone w terenie przez geodet z uprawnieniami.
Punkty na osi trasy nale y oznaczy za pomoc drewnianych palików, tzw. ko ków osiowych z
gwo dziami, które nale y wbi na ka dym za amaniu trasy.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zabezpieczy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
3.2. Roboty ziemne

wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych nale y wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610,
stateczno
wykonywanego wykopu powinna by zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania o cianach pionowych,
utrzymania odpowiedniego k ta nachylenia cian wykopu ze skarpami,
przewodu w wykopie powinna by wytyczona i oznakowana,
je li istnieje potrzeba wchodzenia mi dzy np.: studzienk kanalizacyjn a cian wykopu
minimalna przestrze robocza powinna wynosi 0,5m,
wykopy o cianach pionowych mo na wykonywa bez oszalowania o g boko ci wi kszej ni
1m, lecz nie wi kszej od 2m - je li tak okre la dokumentacja geologiczno-in ynierska.
Dopuszcza si niestosowanie oszalowania wykopów o cianach pionowych o g boko ci nie
wi kszej ni 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobci enia terenu w pasie o szeroko ci
równej g boko ci wykop,
wydobyty grunt powinien by sk adowany po jednej stronie wykopu;
je li wzd
wykopu odbywa si komunikacja, to powinna by zastosowana obudowa.
Warunek taki powinien by równie spe niony, je li w obr bie klina od amu cian wykopu
okre lonego wg PN-EN 1610, znajduj si fundamenty budowli posadowionej powy ej dna
wykopu;
spadek dna wykopu powinien by zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny
by wykonane zag bienia pod kielichy;
podczas monta u przewodu wykop powinien by odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe,
szeroko obsypki powinna by równa szeroko ci wykopu i si ga do wierzchu rury,
minimalna grubo zasypki powinna wynosi 15cm powy ej wierzchu rury; dobór w ciwego
gruntu oraz dok adne zag szczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno ci
przewodu i nawierzchni,
przy cze ze wzgl du na nisk g boko ni sz ni przemarzanie gruntu nale y docieplni
warstw keramzytu gr. 20cm na ca ej szeroko ci wykopu i od góry keramzyt zabezpieczy
pap izolacyjn ,
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grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada wymaganiom projektowym wg PN-B03020; grunt ten mo e by gruntem rodzimym, je li maksymalna wielko cz stek nie
przekracza 300mm lub dostarczonym z zewn trz, nie powinien zawiera materia ów mog cych
uszkodzi przewód (gruz, mieci itp.) lub spowodowa niew ciwe zag szczenie zasypki;
zag szczenie zasypki wst pnej, powinno w zasadzie odbywa si r cznie, zag szczenie zasypki
ównej przewodu mo e odbywa si mechanicznie; ustalony stopie zag szczenia gruntu
powinien by potwierdzony przez geologa,
W miejscach skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem podziemnym prace nale y wykonywa
cznie pod nadzorem w cicieli uzbrojenia podziemnego,
3.3. Monta przewodów

Po przygotowaniu wykopu i pod a mo na przyst pi do wykonywania monta owych robót
kanalizacyjnych.
Przed rozpocz ciem robót zabezpieczy materia y niezb dne do prowadzenia robót w ró nych
warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czyst tkanin do
czyszczenia elementów, pasy do opuszczania rur,
W celu zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega zasady
budowy kana u od najni szego punktu kana u w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
boko ci posadowienia kana ów powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow .
Przewody kanalizacyjne nale y u
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Nale y oceni stan czysto ci przygotowanych do monta u odcinków, a ewentualne
zanieczyszczenia usun oraz trzeba sprawdzi czy nie uleg y uszkodzeniu w czasie transportu
sk adowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca po cze zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem.
Rury, kszta tki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwie czenia studzienek kanalizacyjnych,
powinny by sprawdzone przed monta em, czy spe niaj wymagania projektowe, czy s
oznakowane i czy nie s uszkodzone.
Ka da rura po u eniu zgodnie z osi i niwelet powinna ci le przylega do pod a na ca ej
swej d ugo ci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si skracanie do d ugo ci monta owych, wy cznie prostych odcinków rur.
Otwarte ruroci gi za lepi odpowiednio dopasowanymi pokrywami.
Rury nale y czy za pomoc kielichowych po cze wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier cieniem gumowym. Przed monta em trzeba posmarowa kielich i bosy
koniec rury smarem, a nast pnie wsun jedn rur w drug r cznie (ewentualnie mo na
pos
si d wigni )
Po u eniu ruroci gu, skontrolowaniu spadków i wykonaniu podbudowy z piasku mo na
przyst pi do zasypywania wykopu. Kana trzeba zasypywa do wysoko ci 30cm nad rur ,
warstwami 10-15cm ubijanymi r cznie lub przy u yciu lekkiego sprz tu mechanicznego, eby
nie spowodowa uszkodzenia u onego przewodu.
- Przy budowie przewodów sieci kanalizacyjnej nale y przestrzega przepisów BHP
Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem

Skrzy owania sieci kanalizacyjnej z istniej cym
zabezpieczy zgodnie z przepisami lub normami.

uzbrojeniem

podziemnym

nale y

3.4. Próby ci nienia i uruchomienie

Szczelno
przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa
utrzymanie przez oko o 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego
odcinka przewodu wod do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by mniejsze ni 10kPa i
wi ksze ni 50kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycz ce szczelno ci przewodów s spe nione, je li uzupe nienie wody od
pocz tku jej poziomu nie przekraczaj dla powierzchni zwil onej:
0,15 l/m2 dla przewodów;
0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi;
0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si wykonanie próby szczelno ci za pomoc powietrza wg PN-EN1610.
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3.5. Nadzór nad budow

Nadzór techniczny nad budow przy cza sprawuj inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje
o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powa niejszych
odst pstw od rozwi za projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odst pstwa od
dokumentacji technicznej nie mog powodowa obni enia warto ci u ytkowych, jako ciowych
lub zmniejsza trwa
eksploatacyjn systemu kanalizacyjnego.
4. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

Obowi zuj zasady podane w specyfikacji ogólnej
5. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony b dzie po zako czeniu wszystkich prac zgodnie ze
specyfikacj ogóln
6. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie przy cza kanalizacyjnego
szczególnie potraktowane b
roboty zanikowe i ulegaj ce zakryciu.
7. PODSTAWA P ATNO CI.

Zasady p atno ci, za wykonane prace, b
ogólnej

zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikacji

8. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia".
PN-B-10729: 1999 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
PN-EN 124: 2000 - „Zwie czenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako ci"
PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".
PN-81/B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie"
BN-88/88-3602 - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).
„Miejskie sieci, urz dzenia i przy cza wodoci gowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania
i wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania u ytkownika." - wydanie II, MPWiK
Wroc aw.
WAVIN: „Studzienki rewizyjne. Tegra 1000, Tegra 600 oraz 315 i 425"
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury - 2003r.
PN-EN 1610: 2000 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane tekst jednolity Dz.U z 2003r nr207, poz .2016 z pó niejszymi zmianami
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, nr91/02 poz. 811).
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