DZIAŁ INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
zwią
zanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepł
ej w ramach rozbudowy Szkoł
y
Muzycznej w Wejherowie ul. Dworcowa 6 .
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmująwszystkie czynnoś
ci umoż
liwiające i mające
na celu wykonanie instalacji wody zimnej i ciepł
ej w rozbudowywanej czę
ś
ci obiektu.
W zakres robót wchodzą
:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie instalacji wody zimniej
- wykonanie instalacji wody ciepł
ej
- wykonanie podł
ączeńarmatury czerpalnej
- wykonanie izolacji termicznej rurociągów
- kontrola jakoś
ci
- próby ciś
nieniowe
- odbiory końcowe
1.4.
Okreś
lenia podstawowe
Okreś
lenia podane w niniejszym ST sązgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś
ćich wykonania oraz za zgodnoś
ćz dokumentacją
projektowąi poleceniami projektanta.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyćmateriał
y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomićNadzór Techniczny o proponowanych ź
ródł
ach
otrzymania materiał
ów przed rozpoczę
ciem ich dostawy.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje moż
liwoś
ćwariantowego wyboru rodzaju
materiał
u w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomićNadzór
Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak to moż
liwe przed uż
yciem materiał
u albo w
okresie ustalonym przez Nadzór techniczny.
W przypadku nie zaakceptowania materiał
u ze wskazanego źródł
a, Wykonawca powinien
przedstawićdo akceptacji Nadzoru Technicznego materiałz innego ź
ródł
a.
Wybrany i zaakceptowany materiałnie może byćpóź
niej zmieniony bez zgody Nadzoru
Technicznego.

Każdy rodzaj robót , w którym znajdująsięniezbadane i nie zaakceptowane materiał
y,
wykonawca wykonuje na wł
asne ryzyko, licząc sięz jego nie przyjęciem i niezapł
aceniem za
wykonanie pracy.
2.2 Materiał
y dotyczące instalacji wody
2.2.1 Rury
Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 Dn32, DN25
wraz z kształ
tkami i uszczelnieniem, poł
ą
czenia gwintowane.
Rury i kształ
tki z tworzywa sztucznego Pex z wkł
adkąaluminiową( stabilizowane) do wody
zimnej i ciepł
ej ł
ą
czone przez zacisk
Dz32, dz25, dz20, dz16
2.2.2 Armatura
Zawór kulowy odcinają
cy gwintowany PN10 dn 32,dn25
Kurek kulowy do baterii dn 10
Bateria mieszalnikowa umywalkowa
Zawór czerpalny do wody zimnej ze zł
ą
czkądo wę
ża dn15
Zawór do pisuaru dn15
Zawór do pł
uczki ustę
powej dn15
2.2.3 Urządzenia
Podgrzewacz elektryczny ciepł
ej wody V=10 l
2.2.4 Izolacje termiczne
Otuliny z pianki PE.
2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur.
2.3 Skł
adowanie materiał
ów
Rury, materiał
y izolacyjne, armaturę
, urzą
dzenia, sprzę
t oraz inne drobne elementy należ
y
skł
adowaćw magazynie zamknię
tym.
2.4 Odbiór materiał
ów na budowie
Materiał
y należ
y dostarczaćna budowęwraz ze ś
wiadectwami jakoś
ci, kartami
gwarancyjnymi i protokoł
ami odbioru technicznego.
Dostarczone materiał
y na miejsce budowy należy sprawdzićpod wzglę
dem kompletnoś
ci i
zgodnoś
ci z danymi producenta.
Należ
y przeprowadzićoględziny dostarczonych materiał
ów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wą
tpliwoś
ci co do ich jakoś
ci , przed wbudowaniem należy poddaćbadaniom
okreś
lonym przez Nadzór Techniczny.
3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych urządzeń
Ogólne wymagania dotyczą
ce sprzę
tu podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne pkt. 3.
3.2.
Stosowany sprzęt
- pił
y elektryczne do cięcia rur
- gwintownica do rur

- gię
tarki do gię
cia rur
- pił
y ręczne lub mechaniczne do cię
cia rur z Pex
- noż
yce zapadkowe, obcinaki krą
żkowe do rur z Pex
- zgrzewarka do rur z PP
- wiertarki
4.

TRANSPORT

4.1.
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczą
ce transportu podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne” pkt.
5.
4.2.
Transport materiał
ów i elementów
Przewiduje sięprzewóz materiał
ów i elementów od producenta na plac budowy. Materiał
y
mogąbyćprzewoż
one dowolnymi ś
rodkami transportu , rozmieszczone równomiernie na
cał
ej powierzchni ł
adunku i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0

WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzglę
dniają
cy wszystkie warunki w jakich będąwykonywane roboty zwią
zane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepł
ej w budynku. Roboty instalacji należ
y
wykonywaćzgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaż
owych”
cz.II – Instalacje sanitarne.
5.1

Demontażistniejącej instalacji wody zimnej i ciepł
ej
- zdemontowaćistnieją
ce przewody wody zimnej i ciepł
ej oraz zwią
zanąarmaturę
- wywóz zdemontowanych elementów instalacji
- utylizacja zdementowanych elementów instalacji

5.2
Roboty montażowe instalacji wody
Instalacje wody zimnej , ciepł
ej należ
y wykonaćz rur ocynkowanych ł
ą
czonych przez zł
ą
czki
gwintowane. Rurocią
gi instalacji wody prowadzone w ś
cianach i pod posadzkąwykonać
należy w systemie rur Pex do wody zimnej i ciepł
ej pitnej. Przewody z Pex ł
ą
czyćprzez
zł
ą
czki zaciskowe. Poł
ączenie wykonywaćzgodnie z instrukcjami producenta.
Przejś
cia przewodów przez ś
ciany i stropy wykonywaćw tulejach ochronnych. Przejś
cia
granice stref poż
arowych stosowaćtuleje i zabezpieczenia p.poż.
Poł
ączenie z armaturąwykonaćgwintowane.
Zastosowane materiał
y i armatura powinny odpowiadaćwarunkom prac: ciś
nieniu 6 bar i
temperaturze +5
C do +55
C.
5.2.1 Mocowanie rurociągów
Do mocowania przewodów stalowych należ
y stosowaćtypowe zawieszenia Rurociągi wody
mocowaćna niezależ
nych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw uchwytów podano w tabeli.
Średnica rury
[mm]
15 – 20
25 – 32

Odległ
oś
ćmiędzy uchwytami
[m]
1,5
2,0

Instalacje z rur Pex mocowaćza pomocąobejm metalowych z wkł
adkągumową
, wykonują
c
punkty stał
e, przesuwne, zgodnie z instrukcjąmontaż
owąproducenta rur.
Wymagane odległ
oś
ci podpór:
Średnica rury
[mm]
20
25

Odległ
oś
ćmiędzy uchwytami
[m]
0,60
0,75

5.2.2. Izolacja rurocią
gów
Rurocią
gi izolowaćcieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Montażizolacji cieplnej rozpoczynaćnależ
y po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelnoś
ci oraz po potwierdzeniu prawidł
owoś
ci wykonania powyższych robót
protokoł
em odbioru.
Powierzchnia rurocią
gu lub urzą
dzenia powinna byćczysta i sucha. Nie dopuszcza się
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią
, cementem,
smarami itp.
Materiał
y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposób skł
adowania materiał
ów na stanowisku pracy powinien wykluczać
moż
liwoś
ćich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Gruboś
ćizolacji musi mieś
cićsięw granicach 10 % do 20 % wartoś
ci zadanej.
Jako materiałizolacyjny należy stosować
:
Otulinęz pianki PE
Otulina stanowi równocześ
nie izolacje przeciwkondensacyjną
.
Współ
czynnik przewodzenia ciepł
a = 0,038 W/mK dla 20 
C.
Wymagane gruboś
ci izolacji rur: 15 mm

5.2.3 Znakowanie rurocią
gów
Oznaczenie rurocią
gów należ
y wykonaćpo ukończeniu izolacji cieplnej rurocią
gów.
Oznaczenie należy wykonaćzgodnie z PN-70/N-01270.
5.2.4 Pł
ukanie rurocią
gów
Instalacje należy przepł
ukaći oczyś
cićwodąsurowąz prę
dkoś
ciąminimalną1,7 m/s, aż
woda będzie czysta. Jako minimalne iloś
ci wody potrzebnej do pł
ukania przyjmuje się3 5
krotnąobjętoś
ćpł
ukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzićw przeprowadzić
w przypadku, gdy wyniki badańwskazująna takąpotrzebę
.
Cał
oś
ćinstalacji wodnych poddaćnależ
y dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworów:
- wapna chlorowanego Ca(OCl) 2 rozpuszczonego w wodzie w iloś
ci 80100 mg/m3
wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO5H2O na 1 dm3 wody,
- 20 30 chloraminy na 1 m 3 wody.

Roztwór wprowadzićdo instalacji na czas 48 h, po czym wodęchlorowanąwypuś
cić
z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostał
oś
ćchloru w wodzie powinna
wynosićokoł
o 10 mg Cl2/dm3 wody.
Jakoś
ćwody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepł
ej powinna
speł
niaćwymagania obowią
zują
ce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
-

Kontrola jakoś
ci
sprawdzenie jakoś
ci urzą
dzeń
sprawdzenie szczelnoś
ci instalacji
sprawdzenie zgodnoś
ci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie prawidł
owoś
ci zainstalowania armatury
sprawdzenie prawidł
owoś
ci wykonania podpór oraz odległ
oś
ci między podporami
sprawdzenie jakoś
ci materiał
ów uszczelniają
cych
sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

6.2 Próby szczelnoś
ci instalacji wody zimnej i ciepł
ej
Przewody instalacji należ
y napeł
nićwodą, podnieś
ćciś
nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkoś
ci ciś
nienia roboczego.
Przy próbie wstę
pnej należ
y zastosowaćciś
nienie próbne, odpowiadają
ce 1,5-krotnej wartoś
ci
najwyższego możliwego ciś
nienia roboczego tj. 9 bar. Ciś
nienie to musi byćw okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie w odstę
pie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby
ciś
nienie nie moż
e obniż
yćsięo wię
cej niż0,6 bar. Nie mogąwystą
pićżą
dne nieszczelnoś
ci.
Bezpoś
rednio po próbie wstę
pnej, należy przeprowadzićpróbęgł
ówną
. Czas próby gł
ównej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ciś
nienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może
obniż
yćsięo wię
cej niż0,2 bar.
Po zakończeniu próby wstępnej i gł
ównej, należ
y przeprowadzić próbę końcową
(impulsową
). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian ciś
nienie 10 i 1 bar. Pomię
dzy poszczególnymi cyklami próby, siećrur powinna być
pozostawiona w stanie bezciś
nieniowym.
Wż
adnym miejscu badanej instalacji nie moż
e wystą
pićnieszczelnoś
ć.
Badanie dla instalacji ciepł
ej wody należy wykonaćdwukrotnie: raz napeł
niają
c instalację
wodązimną, drugi raz wodąo temperaturze 55 
C.
Badanie temperatury ciepł
ej wody należy wykonaćprzez pomiar temperatury strumienia
wypł
ywają
cej wody. Dla instalacji ciepł
ej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury należy powtórzyćpo 4 h.
Do pomiaru ciś
nieńpróbnych należy uż
ywaćmanometru, który pozwala na bezbł
ędny odczyt
zmiany ciś
nienia co 0,1 bar. Powinien on byćumieszczony moż
liwie w najniższym punkcie
instalacji.
Z próby ciś
nienia zostaje sporządzony protokół
, który musi byćpodpisany przez Inwestora
i Wykonawcę.
7.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.0
7.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czę
ś
ciowych należy poddać te elementy instalacji
wodocią
gowej, które zanikająw wyniku postę
pu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebićoraz
inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego
Przedł
oż
one dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czę
ś
ciowego powinien byćsporządzony
protokółi dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
c) Dziennik Budowy
d) Dokumenty dotyczą
ce jakoś
ci wbudowanych materiał
ów.
Przy odbiorze końcowym urzą
dzeńinstalacji i regulacji urzą
dzenia ciepł
ej wody należy
przedł
ożyćprotokoł
y odbiorów częś
ciowych i prób szczelnoś
ci, a takż
e sprawdzić
zgodnoś
ćstanu istniejącego z dokumentacjątechniczną(po uwzglę
dnieniu
udokumentowanych odstę
pstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunków technicznych.
8.

PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy:
1. PN-81/B-10725

Wodocią
gi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
2. PN-79/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. BN-74/6366-03
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
4. BN-74/6366-04
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
5. PN-85/B-01700
Wodocią
gi i kanalizacje. Urządzenia i siećzewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.
6. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
7. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
8. PN-70/C-89015
Rury polietylenowe. Metody badań.
9. PN-70/C-89016
Kształ
tki polietylenowe do ł
ą
czenia rur polietylenowych.
Metody badań.
10. PN-89/H-02650
Armatura i rurociągi.
Ciś
nienia i temperatury.
11. PN-83/H-02651
Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
12. PN-93/C-89218
Rury i kształ
tki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarów.
13. PN-86/M-74140/01 Armatura przemysł
owa. Zawory koł
nierzowe na ciś
nienie
nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.
14. PN-92/M-74001
Armatura przemysł
owa.
Ogólne wymagania i badania.
15. PN-88/M-54900
Wodomierze. Terminologia.
16. PN-88/M-54906
Wodomierze skrzydeł
kowe do wody zimnej.
17. BN-91/M-54910
Wodocią
gi.
Zabudowa zestawów wodomierzowych w poł
ączeniach
wodocią
gowych.
18. PN-92/B-01706
Instalacje wodocią
gowe. Wymagania w projektowaniu.

19. PN-B-01706/Az1
20. PN-81/B-10700.00
21. PN-81/B-10700.02
22. PN-82/8976-50
23. PN-77/H-05519
24. PN-76/88601/01

Instalacje wodocią
gowe. Wymagania w projektowaniu.
(zmiana Az1)
Instalacje wewnę
trzne wodocią
gowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i ciepł
ej z rur stalowych
ocynkowanych.
Przejś
cia gazocią
gów przez przegrody budowlane.
Ogólne wymagania i badania.
Próba szczelnoś
ci
Uchwyty do rurocią
gów pionowych i poziomych.

8.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemysł
owe.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji.
3. Podziemne taś
my ostrzegawcze – instalacja i zastosowanie Sparks.
4. Rozporzą
dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ
ecznej z dnia 4 maja 1990 r.
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaćwoda do picia i na potrzeby
gospodarcze.
5. Rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń
zaopatrzenia w wodęi urzą
dzeńkanalizacyjnych oraz zasad ustalania opł
at za wodę
i wprowadzenie ś
cieków (Dz. U. nr 151, poz. 716).
6. Rozporzą
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690).
7. Rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. W sprawie wyrobów, które nie mogąbyćnabywane bez certyfikatu (Dz. U.
nr 63, poz. 401).
8. Rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych i Administracji z dnia 1 marca
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpoż
arowej (Dz. U. nr 22, poz. 206).
9. Rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.
10. Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześ
nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Rozporzą
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
13. Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy
dźwiganiu i przenoszeniu cięż
arów.

