DZIAŁ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.

WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
zwią
zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 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 centralnego ogrzewania w adaptowanej czę
ś
ci budynku.
W zakres robót wchodzą
:
- demontażfragmentów istniejących elementów instalacji grzewczych
- roboty przygotowawcze
- montażgrzejników armatury i podejś
ć
- wykonanie próby szczelnoś
ci instalacji
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji
- wykonanie izolacji termicznej przewodów
- 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 c.o.
2.2.1 Rury
Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg normy PN-80/H-74200, dn15 wraz z
kształ
tkami, poł
ą
czenia spawane.
2.2.2 Armatura
Zawory grzejnikowe termostatyczne proste typ A DN15 z termostatami Uni XH prod.
Oventrop
Zawory powrotne Combi-4 prod. Ovenrtrop
2.2.3 Urządzenia
Grzejniki stalowe dwu- i trzypł
ytowe z konwektorami z podł
ą
czeniem bocznym typu
CosmoNova prod. VNH
2.2.4 Izolacje termiczne
Otuliny z pianki PE
2.3 Skł
adowanie materiał
ów
Grzejniki, rury, materiał
y izolacyjne, armaturęnależ
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
- agregaty spawalnicze gazowe
- gwintownice do rur
- gię
tarki do gię
cia rur

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 centralnego ogrzewania w budynku. Roboty instalacji należy
wykonywaćzgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaż
owych”
cz.II – Instalacje sanitarne.
5.1

Demontażistniejących instalacji grzewczych
- zdemontowanie istnieją
cych przewodów grzewczych , grzejników oraz innych
urzą
dzeńzwiązanych z instalacjami grzewczymi
- wywóz zdemontowanych elementów instalacji grzewczych
- utylizacja zdemontowanych elementów instalacji grzewczej

5.2

Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów
- wyznaczenie miejsc montaż
u grzejników

5.3
Roboty montażowe instalacji grzewczych
Instalacje wody grzewczej wykonaćz rur czarnych ze szwem PN-80/H-74200 ł
ą
czonych
przez spawanie.
5.3.1 Łą
czenie rurociągów
Spawanie rurocią
gów i badanie zł
ą
czy spawanych należy wykonaćzgodnie z PN-92/M34031.
Klasęwadliwoś
ci zł
ą
cza przyję
to R4 wg PN-92/M-34031.
Spawanie i szczepianie rurociągów mogąwykonywaćtylko spawacze z odpowiednimi
aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.
Poł
ączenia spawane rurociągów wykonywaćdoczoł
owo. Rowki do spawania przygotować
zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie zł
ą
cza spawane należy wykonywaćś
ciś
le wg opracowanej przez wykonawcę
technologii, która powinna zawierać
:
ogólne zasady organizacji robót,
wymagania dotyczą
ce przygotowania zł
ą
cza do spawania,
wymagania dotyczą
ce przygotowania miejsca pracy,
karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej.
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byćniż
sza niż0 
C. Przy montaż
u
rurocią
gów klasy jakoś
ci 4 dopuszcza sięspawanie elementów ze stali niskostopowej
w temperaturze otoczenia od – 5 
C pod warunkiem zabezpieczenia zł
ą
cza przed wpł
ywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnię
ciem.

Na zł
ą
czach spawanych niedopuszczalne sąnastę
pujące wady powierzchniowe:
 pę
knięcia,
 przesunięcia krawę
dzi w zł
ą
czach o jednakowych gruboś
ciach ś
cianek,
 przesunięcia krawę
dzi w zł
ą
czach o różnych gruboś
ciach ś
cianek.
Wszystkie zł
ącza spawane należ
y poddaćoglę
dzinom zewnętrznym.
Zamocowania stał
e i ruchome powinny byćusytuowane w odległ
oś
ci nie mniejszej niż200
mm od poł
ączeńspawanych rurocią
gów.
5.3.2 Prowadzenie przewodów
Instalacje rurowe prowadzićz minimalnym spadkiem 0,3 % , umożliwiają
cym w najniższych
punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji.
Instalacje należy oddalićod siebie tak by zapewnićpoprawnąpracękompensatorów oraz
umoż
liwićewentualny demontażlub zał
ożenie izolacji cieplnej.
Przejś
cia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonaćw tulejach
ochronnych.
5.3.3 Zabezpieczenie przed korozją
Przewody instalacji centralnego ogrzewania po wykonaniu prób szczelnoś
ci i usunięciu
ewentualnych usterek, należ
y zabezpieczyćantykorozyjnie.
Przewody należ
y:
- oczyś
cićdo II stopnia czystoś
ci
- pomalowaćjednokrotnie farbądo gruntowania o symbolu 25/91/56 wedł
ug
SWW 7962-000-850
- pomalowaćdwukrotnie emaliąkreadurowąo symbolu 25/91/56 wedł
ug SWW
7962-000-850
- przewody nie izolowane pomalowaćdodatkowąfarbąogólnego stosowania
5.3.4 Izolacja rurocią
gów
Rurocią
gi izolowaćcieplnie zgodnie z PN-B-02421..2000
Montażizolacji cieplnej rozpoczynaćnależ
y po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelnoś
ci oraz po potwierdzeniu prawidł
owoś
ci wykonania powyższych robót
protokoł
em odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia 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 byćsuche, czyste
i nieuszkodzone, a sposób skł
adowania materiał
ów na stanowisku pracy powinien wykluczać
moż
liwoś
ćich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Przewody należy izolowaćotulinąPE o gruboś
ci 20 mm
5.3.5 Pł
ukanie rurocią
gów
Instalacje należy przepł
ukaći oczyś
cićwodąz prę
dkoś
ciąminimalną1,7 m/s, ażwoda bę
dzie
czysta. W zależ
noś
ci od stopnia zabrudzenia rurocią
gu pł
ukanie powinno byćwykonane co
najmniej dwukrotnie po 15 20 min.
Podczas próby drożnoś
ci rurocią
gu przy zachowaniu prawidł
owej prę
dkoś
ci przepł
ywu,
temperatury i ciś
nienia czynnika próbnego, wypł
ywają
cy czynnik nie powinien wykazywać
zanieczyszczeń.
5.3.6

Montażurządzeń

Grzejniki należ
y montowaćpoziomo, równolegle do powierzchni ś
ciany. Odstę
p grzejnika od
podł
ogi 10 cm. Grzejniki należy zawiesićna wspornikach przymocowanych do ś
ciany
uchwytami wedł
ug katalogu grzejników.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Kontrola jakoś
ci
- sprawdzenie jakoś
ci materiał
ów i urządzeńużytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzą
dzeńi orurowania z projektem
- sprawdzenie jakoś
ci wybranych robót i ich zgodnoś
ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych
- kontrolęwykonania ochrony korozyjnej
- kontrolęwykonania izolacji cieplnej
- sprawdzenie szczelnoś
ci instalacji
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedł
oż
onych przez wykonawcę
- sprawdzenie usunię
cia wszystkich wad

6.2 Próby szczelnoś
ci instalacji grzewczych
Parametry pracy:
Temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC.
Ciś
nienie robocze 3 bar.
Ciś
nienie próbne 4,5 bar.
Sprawdzanie szczelnoś
ci powinno byćprzeprowadzone przed nał
oż
eniem izolacji na
rurocią
g. Przed rozpoczę
ciem tej próby należy dokonaćzewnę
trznych oględzin rurocią
gów i
sprawdzićzgodnoś
ćz dokumentacją
. Próbęwodnąnależ
y przeprowadzićz zachowaniem
nastę
pujących warunków:
1. rurocią
g powinien byćnapeł
niony wodąna 24 h przed próbą
,
2. temperatura wody powinna wynosić10 do 40 
C,
3. próbęnależ
y przeprowadzićodcinkami,
4. przed próbąnależy rurociąg dokł
adnie odpowietrzyć
.
5. przy próbach wodnych naprę
ż
enia nie powinny przewyższać90 % wartoś
ci granicy
plastycznoś
ci przy temperaturze 20 
C gwarantowanej dla danego materiał
u oraz powinny
speł
niaćwymagania podane w PN-79/M-34033,
6. obniż
enie i podwyższenie ciś
nienia w zakresie ciś
nieńod roboczego do próbnego powinno
sięodbywaćjednostajnie i powoli z prę
dkoś
ciąnie przekraczają
cą0,05 MPa na minutę
,
7. oglę
dziny rurocią
gu należ
y przeprowadzićprzy ciś
nieniu roboczym lecz nie wię
kszym niż
0,8 MPa,
8. w czasie znajdowania się rurocią
gu pod ciś
nieniem zabrania się przeprowadzania
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.
Po próbie szczelnoś
ci na elementach rurocią
gu i zł
ą
czach spawanych nie powinno być
rozerwań, widocznych odkształ
ceń plastycznych, rys wł
oskowatych lub pęknię
ć oraz
nieszczelnoś
ci i pocenia siępowierzchni.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzićruch próbny
zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurocią
gu i moż
liwie przy peł
nym obciąż
eniu.
7.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DziałB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.0

7.1 Wymagane dokumenty
Przy odbiorach technicznych częś
ciowych należ
y poddaćte elementy instalacji grzewczych,
które zanikająw wyniku postę
pu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebićoraz inne, których
sprawdzenie jest niemoż
liwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego
Przedł
oż
one dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmująca 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 grzewczych należ
y przedł
oż
yćprotokoł
y
odbiorów czę
ś
ciowych i prób szczelnoś
ci, a takż
e sprawdzićzgodnoś
ćstanu istnieją
cego z
dokumentacjątechniczną(po uwzględnieniu udokumentowanych odstę
pstw) i
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1Normy:
1. PN-74/B-01405
2. PN-90/B-01430
3. PN-82/B-02402
4.
5.

PN-82/B-02403
PN-91/B-02413

6.

PN-91/B-02414

7.

PN-91/B-02415

8.

PN-91/B-02416

9.

PN-91/B-02419

10. PN-91/B-02420
11. PN-64/B-10400
12. PN-91/B-10405
13. PN-93/C-04607
14. PN-90/H-83131.01
15. PN-90/M-75003

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreś
lenia.
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń
w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
Ogrzewnictwo i ciepł
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewańwodnych systemu otwartego. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepł
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewańwodnych systemu zamknię
tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepł
ownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknię
tych systemów ciepł
owniczych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepł
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewańwodnych systemu zamknię
tego przył
ączonych do sieci
cieplnych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepł
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewańwodnych zamkniętych systemów ciepł
owniczych.
Badania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewańwodnych.
Wymagania.
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Ciepł
ownictwo. Sieci ciepł
ownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczące jakoś
ci wody.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania

16. PN-77/M-75005
17. PN-77/M-75007
18. PN-91/M-75009
19. PN-90/M-75010
20. PN-90/M-75011

21. PN-70/M-75012
22. PN-92/M-75016
23. PN-77/M-75041
24. PN-92/M-75166
25. PN-71/B-10420

26. PN-86/M-40143

i badania.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skoś
ne.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na ciś
nienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przył
ą
czeniowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór
odpowietrzają
cy.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gł
owice
zaworów przelotowych.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zł
ą
czki do
grzejników.
Urządzenia ciepł
ej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze Zast. czę
ś
c. przez PN-81/B-10700.00 w zakresie
wymagańi badańobjętych normąarkuszową
; PN-81/B- 10700.02
w zakresie wymagańi badańobjętych normąarkuszową
.
Domowe urzą
dzenia grzewcze na paliwa stał
e. Ogólne
wymagania i badania.

8.2 Inne dokumenty :
1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysł
owe.
2.
Rozporzą
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (wykaz aktów
prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)
3.
Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześ
nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
Rozporzą
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.
Rozporzą
dzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakł
adach energetycznych oraz innych zakł
adach
przy urzą
dzeniach elektroenergetycznych.
6.
Rozporzą
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dź
wiganiu
i przenoszeniu cię
ż
arów.

