SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKAJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE WENTYLACYJNE
Kod CPV: 45331210-1– Instalowanie wentylacji.
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1.
Przedmiot specyfikacji .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wykonania instalacji:
•
Wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji pomieszczeń biurowych
1.1
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2
Zakres robót objętych ST-07.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
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wykonanie nowej instalacji:
•
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji pomieszczeń biurowych na
kondygnacji parteru.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
•
montażem centrali wentylacyjnej
•
montażem przewodów powietrza nawiewanego i wywiewwanego
•
montażem kratek wentylacyjnych , nawiewników i anemostatów
•
montaż czerpni i wyrzutni tłumików
•
montażem klimatyzatorów oraz jednostki zewnętrznej
•
montażem przewodów instalacji freonowej
•
regulacja działania poszczególnych instalacji
•
Zasilanie elektryczne urządzeń
1.3
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, "Warunkami techniczny mi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Oraz DTR urządzeń wydanych przez producenta.
2.

MATERIAŁY.

2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i spełniać polskie przepisy oraz
normy.
Zastosowane urządzenia wentylacyjne powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego na podstawie:
•
certyfikatu na znak bezpieczeństwa dla wyrobów które tego wymagają (zgodnie z Dz U. Nr 5 z 28
01.2000r. poz 53)
•
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN lub aprobatą techniczną ,poza elementami które
znajdują się w wykazie wyrobów tego niewymagających (Dz.U.nr 99 z 4.08 1998 r poz.637).
W przypadku zmiany w/w wymagań prawnych, które weszłyby w życie przed datą odbioru robót,
wykonawca powinien poinformować o tym Inwestora a w razie wynikłych z tego konsekwencji finansowych
powinien przedstawić propozycję zmian cen inwestycji przed kontynuacją robót.
Wykonawca przy odbiorze dostarczonych materiałów powinien sprawdzić ich stan techniczny.
Montowane elementy powinny być nowe najlepszej jakości ,czyste, gładkie ,bez zarysowań i wgnieceń,
połączenia rozłączne powinny być dopasowane do siebie.
Powłoka malarska położona równomiernie ,bez uszkodzeń. Parametry urządzeń powinny odpowiadać
zamówionym wg dokumentacji technicznej.

2.2 Szczegółowe wymagania do stosowanych materiałów.
2.2.1 Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej.
•
Wykonanie przewodów wentylacyjnych zgodnie z normą PN-B-03434 „ Wentylacja Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.”. Określa ona główne wymiary i dopuszczalne odchyłki
dla przekrojów ,klasy przewodów i graniczne parametry pracy dla poszczególnych klas.
•
Stosować blachy i taśmy ze stali ocynkowanej DX51D+Z275-M-A-C wg PN-EN 10142+A1.
•
Klasa szczelności A
•
Klasa wykonania N
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•
Kształtki wg normy PN-EN1505 .
•
Połączenia kanałów SPIRO -nasuwkowe ,
•
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów
2.2.2 Izolacje termiczne i ognioodporne
Dla kanałów wentylacyjnych :
Zakres temperatur 0-40ºC
Współczynnik przewodzenia λ=0.035W/mK
Odporność na dyfuzję pary wodnej > 3500
Izolacja ognioochronna klasy 1h dla kanałów ocynkowanych U/F< 250m-1
2.3

Urządzenia.

CENTRALA WENTYLACYJNA
Centrale wentylacyjne dostarczyć lub w sekcjach.
Centrale nawiewno – wywiewne z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą wodną o wydajności ok.770 m3/h.
Szczegółowe dane podane w projekcie Budowlanym.
Uszczelnienie i montaż centrali wykonać zgodnie z DTR - ką urządzenia.
KLIMATYZATORY
Klimatyzatory oraz jednostkę zewnętrzną dostarczyć jako komplet. Trzy jednostki wewnętrzne o mocy
chłodniczej 2kW każda + jednostka zewnętrzna. Szczegółowe dane ustalić z wybranym dostawca urządzeń.
2.4
Wymagania magazynowe.
Kanały wentylacyjne i kształtki z blachy nierdzewnej i stalowej ocynk. Śruby nakrętki, kratki wentylacyjne
,anemostaty , centrale wentylacyjne, wentylatory , materiały izolacyjne ,rury, elementy aparatury kontrolnopomiarowej w magazynach zamkniętych.
3.

SPRZĘT.

3.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
Do wykonania prac instalacyjnych branży wentylacji należy stosować sprzęt posiadający aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):
-dźwigi
-wciągarki ,
-spawarki elektryczne
-wózki widłowe.
Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również
przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.
3.2
-

Sprzęt stosowany.
Samochód dostawczy 0,9 t.
Środek transportowy.
Wyciąg jednomasztowy.
Drobny sprzęt do wykonania robót.

4.

TRANSPORT.

4.1
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 4.
4.2
Wybór środków transportu.
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do zała-dunku i transportu,
ciężarowe dostawcze.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1

Ogólne zasady wykonania robót.
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 5.
5.2
Warunki wykonania robót.
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych – Instalacje sanitarne tom II.
Montaż przewodów
•
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.
•
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.
•
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w
sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
•
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w
miejscu zamontowania.
•
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
•
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność,
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Między kanałem i podporą stosować podkładki
amortyzujące z gumy.
•
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z
ciężarów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np.
tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
•
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.
•
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po winny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do oblicze niowego obciążenia.
•
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
•
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami
elementów pionowych.
•
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
•
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
•
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
•
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub
wibroizolatorów.
•
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być
równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
•
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary
otworu rewizyjnego określone w tablicy WTWiOIW, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego
krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.
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•
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia,
powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach. WTWiOIW
•
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
•
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) nagrzewnice (z dwóch stron);
c) klimatyzatorów ( z jednej strony):
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
f) filtry (z dwóch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).
•
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 0, a w przewodach poziomych odległość między
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Zgodnie z „Warunkami wykonania robót”, podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt.
6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.
OBMIAR ROBÓT.
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” w pkt. 7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach , kompletach i sztukach.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowienia-mi umowy.
8.
ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599
8.1
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy
przeprowadzić następujące działania:
•
Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
•
Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
•
Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
•
Sprawdzenie czystości instalacji;
•
Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
8.2
Badanie ogólne
W szczególności należy wykonać następujące badania:
•
Dostępności dla obsługi;
•
Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
•
Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
•
Kompletności znakowania;
•
Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych,
ogniochronnych itp.);
•
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
•
Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
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powłok

•
Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia
drgań; i środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
•
Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
•
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
•
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
•
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
•
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
•
Sprawdzenie zamocowania silników;
•
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
•
Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
•
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; j) Sprawdzenie odwodnienia z
uszczelnieniem;
•
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
8.3
Próby.
W czasie realizacji prac i przed ich odbiorem Wykonawca wykona lub zleci na W odpowiedzi na własny
koszt i na swoją odpowiedzialność próby i weryfikacje jakościowe i funkcjonalne zgodności dostaw i
instalacji z przepisami.
Badania przed odbiorem:
•
Przegląd zamontowanych urządzeń i potwierdzenie ich zgodności z projektem,
•
Przed rozruchem należ ustawić przepustnice na kanałach i w kratkach, otworzyć dopływ czynnika
grzewczego do nagrzewnic, uruchomić aparaturę kontrolno-pomiarową,
•
Próbny ruch urządzeń powinien trwać 72 godziny podczas których należy kontrolować:
-prawidłowość pracy silników elektrycznych,
-temperaturę łożysk wentylatorów,
-prawidłowość pracy nagrzewnic
-prawidłowość pracy AKPiA.
W czasie ruchu próbnego dokonać regulacji sieci za pomocą elementów regulacyjnych-przepustnic i kratek.
Sprawdzić wydatki wentylatorów, spiętrzenia wentylatorów, temperatury powietrza nawiewanego do
pomieszczeń, wydatków w poszczególnych punktach odbioru.
Należy dokonać pomiaru hałasu od instalacji wentylacji.
Przed uruchomieniem instalacji należy dokonać próby szczelności przewodów.
Wyniki pomiarów powinny odpowiadać określonym w normie PN-78/B-10440( Wentylacja mechaniczna.
Urządzenia wentylacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze).
Zdefiniowane są tam tolerancje dla pojęć :
Ilość powietrza wentylacyjnego nawiewanego ,
Czystość powietrza nawiewanego,
Prędkość powietrza ,
Pomiaru hałasu,
Temperatury powietrza nawiewanego,
Pomiary różnicy ciśnienia w pomieszczeniach.
8.4
Odbiór.
Odbiory międzyoperacyjne obejmują :
•
Odcinki kanałów wentylacyjnych przewidziane do obudowania,
•
Ramy pod centrale wentylacyjne,
•
Otwory w ścianach dla kanałów wentylacyjnych,
•
Elementy centrali wentylacyjnych sekcyjnych przed ich zmontowaniem,
•
Miejsca gdzie mają być zamontowane urządzenia wentylacyjne(wentylatorownia),
•
przepustnice, na odcinkach niedostępnych.
Przy odbiorze technicznym należy przedstawić następujące dokumenty:
•
Projekt techniczny z naniesionymi zmianami,
•
DTRki urządzeń obejmujące zasady eksploatacji i konserwacji urządzenia,
•
Protokoły odbiorów częściowych,
•
Protokoły próby ruchu ciągłego oraz regulacji wstępnej urządzeń
•
Świadectwa kontroli technicznej producentów dla central, wentylatorów, tłumików akustycznych
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8.5
Gwarancje.
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń które dostarczył i zainstalował
.Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję na okres 1 roku od daty odbioru.
Gwarancja będzie obejmować wszystkie wady zarówno widoczne jak i ukryte ,zastosowanych materiałów
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa całości jak i części instalacji.
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy ,które zleci swoim
podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązuje się do zamiany, naprawy lub wymiany na własny koszt części lub całych
elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.
9.
Obowiązujące przepisy i normy.
•
Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
•
Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów BHP.
•
Zmiana do Dz.U nr 129 –Dz.U. nr 91 z 2002r
•
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej
•
PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430
•
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
•
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
•
PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne –wymagania i badania przy odbiorze.
•
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne
wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów.
•
PN-87/B –02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
•
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157,
Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr
129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)
•
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
•
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju kołowym Wymiary
•
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjne - Szczelność. Wymagania
i badania
•
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
•
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
•
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjneWłaściwości mechaniczne
•
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
•
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
•
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania wytrzymałościowe
•
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
•
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT
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(Kod CPV 45.331.100-7)
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1.

WSTĘP.

1.1.
Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących
instalacji c.o. w remontowanych i adaptowanych na CIT pomieszczeniach przy pl. Wolności 17 w Bystrzycy
Kłodzkiej .
1.2.
Zakres robót objętych ST.
W skład zadania wchodzi:
–
montaż wewnętrznej instalacji c.o.,
1.3.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
2.

MATERIAŁY.

2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.
Ruraż.
Do wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego stosuje się rury wielowarstwowe PEx
poprzez zaciskanie:
–
Ø 16 x 2,0
–
Ø 20 x 2,25
–
Ø 25 x 2,5
–
Ø 32 x 3,0

łączonych

2.3.
Izolacja przewodów
Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem parteru izolować otuliną termoizolacyjną z
pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym (koloru białego): dla Dz16÷Dz20 o grubości 20 mm, dla
Dz25÷Dz40 o grubości 25mm. Pozostałe przewody prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować otuliną
termoizolacyjną z pianki polietylenowej przystosowanej do montażu podtynkowego: dla Dz16 mm o
grubości 9mm dla Dz25÷Dn32 o grubości 13mm.
Sposób wykonywania montażu oraz odbiory wykonać zgodnie z normą PN -85/B-02421.
2.4.
Elementy grzejne.
W pomieszczeniach zastosowano grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką zaworową z zasilaniem dolnym.
Grzejniki mocować do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi. Grzejniki wyposażone są w otwory na górze i
na dole, umożliwiające ręczne odpowietrzenie i odwodnienie.
2.5.
Armatura.
We wszystkich elementach grzejnych zastosowano zawory podwójne kątowe do grzejników z dolnym
zasilaniem . Połączenie rur przyłączeniowych na kształtki zaciskowe lub zaprasowywane
Do wszystkich wkładek
termostatycznych zaprojektowano głowice termostatyczne wzmocnione
umożliwiające blokowanie ustawionej wartości temperatury.
Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki proste zamontowane na
końcówce pionu oraz poprzez ręczne odpowietrzniki zamontowane w każdym grzejniku.
2.6.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać rury przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu składowania nie powinna
przekraczać +30C, a odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1m.
W przypadku składowania w kartonach (pudłach itp.) należy brać pod uwagę ciężar opakowań, aby
składowany materiał nie uległ zniszczeniu przy bezpośrednim układaniu opakowań jedno na drugim.
Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na otwartej przestrzeni, nawet, gdy są zabezpieczone folią czy
plandeką.
Grzejniki oraz armaturę składować w podobnych warunkach jak rury.
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3.

SPRZĘT.

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
3.2.
Sprzęt stosowany.
Potrzebny sprzęt do wykonania robót:
–
narzędzia do cięcia rur,
–
narzędzia do gięcia rur,
–
narzędzia do spawania,
–
zatyczka do prób ciśnieniowych,
–
wiertarka udarowa.
4.

TRANSPORT.

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 4.
4.2.
Wybór środków transportu.
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i transportu,
ciężarowe dostawcze.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 5.
5.2.
Warunki wykonania robót.
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych – Instalacje sanitarne tom II”
5.3.
Montaż rurociągów.
Prace przygotowawcze obejmują:
–
przygotowanie wszystkich przepustów (zgodnie z projektem instal. c.o.). Otwory te muszą być o
50mm większe niż element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),
–
wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów.
Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem parteru. Pozostałe przewody prowadzić podtynkowo a
nowo projektowanych ścianach wewn. piony prowadzić natynkowo i obudować płytami kartonowogipsowymi. Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów ocynkowanych. Między rurę a obejmę
stosować uszczelki gumową EPDM. Zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagające
zgodnie z kartą zabezpieczenia dla rurociągów.
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 °C. Zamrożenie instalacji może
spowodować zniszczenie złączek.
5.4.
Montaż grzejników.
Grzejniki montować na zawieszeniach przytwierdzonych do ściany. Grzejniki montować nie niżej niż 10 cm
od podłogi. Przed przystąpieniem do ich montażu należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ściany).
5.5.
Montaż armatury.
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia.
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi.
Montaż armatury regulacyjnej należy wykonać ściśle wg instrukcji dostawcy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części: „Warunki wykonania robót”, podanymi w
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Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.
–
–
–

Zakres kontroli i badań.
kontrola przejść przez ściany,
kontrola zamontowania grzejników,
kontrola przewodu.

6.3.
Płukanie i próba ciśnieniowa.
Płukanie i próbę ciśnieniową należy wykonać wg PN-64/B-104000.
Po wykonaniu montażu instalacji należy przeprowadzić płukanie całej instalacji dwukrotnie zimną wodą i
wykonać próbę ciśnieniową wodną i próbę na gorąco. Woda użyta do płukania powinna być przefiltrowana
(filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 µm). Próbę ciśnieniową instalacji przeprowadzić na ciśnienie
0,6 MPa. (wykonać przy otwartych zaworach termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na najwyższą
nastawę wstępną, pozbawionych głowic termostatycznych). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby
ciśnieniowej należy wykonać regulację hydrauliczną poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach
termostatycznych, (zgodnie z rysunkami).
Próba ciśnieniowa nie może być wykonana przed płukaniem rurociągu.
7.
OBMIAR ROBOT.
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” w pkt. 7. Jednostką obmiaru jest ilość kompletów zamontowanych grzejników wraz z
armaturą, ilość przejść przez ściany oraz sumaryczna długość zamontowanych rur. Obmiar robót określa
ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8.
ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.

WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.

Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji wodno-kanalizacyjnej, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą
„Remont i adaptacja części budynku oraz lokalu uŜytkowego na Centrum Informacji Turystycznej wraz z
rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych elementów architektury” - dział CPV 45330000-9.

1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej.
1.3.
–

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
budowa instalacji wod-kan wewnętrznej,

1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
MATERIAŁY
Wykonawca zobowiązany jest:
–
dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projekt. i ST,
–
informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed
rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację.
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały:
Instalacja wod-kan:
- rury i kształtki z tworzyw sztucznych ,
- łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną,
- armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak baterie, zlew blaszany
emaliowany,
- armatura odcinająca,
- pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
- silikony wodoodporne z dodatkiem środków grzybobójczych,
- kompaktowe porcelanowe urządzenia sanitarne standardowe i dla niepełnosprawnych,
- sedes z tworzywa sztucznego do kompaktowych misek ustępowych,
- umywalki porcelanowe standardowe i dla niepełnosprawnych,
- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego,
- baterie umywalkowe stojące mosiężne chromowane,
- baterie umywalkowe ścienne mosiężne chromowane,
- zlewozmywaki ścienne jednokomorowe ze stali nierdzewnej,
- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego,
3.
SPRZĘT WYKONAWCY
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych :
–
zgrzewarka
–
ucinacze do rur
–
wiertarka
–
gwintownica do nacinania gwintów
–
zaciskarka
4.
TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy użyć
następujących środków transportu:
–
samochód skrzyniowy
–
samochód dostawczy
5.
WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
1. Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przyboru i podłączenie
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armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym.
2. Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).
3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji.
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 0,9 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.
4. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej, otwory
zamurować i wykonać tynki.
5. Zamontować baterie, umywalki, zlew oraz zawory czerpalne kulowe ze złączką do węża.
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
6.
WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N łączonych na uszczelki. Łączenie rur, zmiany
kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur należy
dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.
2. Rury układane w ziemi obsypać piaskiem i odpowiednio zagęścić. Instalacja powinna być ułożona tak,
aby spełnione były warunki wynikające z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z
tworzyw sztucznych.
3. Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% dla
wszystkich średnic.
4. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie
zapachów do pomieszczeń.
7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.
Wymagania ogólne
–
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
–
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
–
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
–
Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.
7.2.
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a następnie poddać próbie
ciśnieniowej.
7.3.
Obmiar Robót
Jednostki obmiaru:
–
mb – montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb
–
szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń wod-kan
–
szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę
–
szt. – wykucie i zamurowanie otworów
–
mb – montaż izolacji cieplnej
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Wymagania ogólne odbioru Robót
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy.
2. Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
3. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
4. W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
–
Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
–
Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
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–
–
–

Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.2.
Wymagania szczegółowe odbioru Robót
1. Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości
Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,
2. Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3. Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót,
4. Dokonać szczegółowych oględzin robót,
5. W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury miedziane.
Uwaga: Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji.
Stosowanie zamiennych elementów należy uzgodnić z projektantem.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT
KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z nawierzchni
w związku z remontem i adaptacją pomieszczeń na CIT
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przebudowę kanalizacji deszczowej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót.
1.3.1. Budowa przykanalika z rur PVC 160 mm – 11 m.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.04 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Pojęcia ogólne
•

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków
opadowych..

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 – „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.0. Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.0.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inżyniera.
2.l. Rury kanałowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:
•

rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg
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PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 160 mm, łączone na uszczelki gumowe,
które dostarcza producent rur;
•

kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];.

•

piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.7. Składowanie
2.7.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe,
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na
kielichy rur, powodując ich deformację.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
2.7.2. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. Sprzęt
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.0.
4. Transport
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.0.
4.1. Rury PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur
o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące
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dodatkowe wymagania:
•

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

•

przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną
kruchość tworzywa,

•

na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle
do osi rur,

•

wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

•

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

•

przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

•

przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak
dla rur z PVC.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien
powodować:
•

segregacji składników,

•

zmiany składu mieszanki,

•

zanieczyszczenia mieszanki,

•

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy
kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02
[24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:
–

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

–

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l,

–

w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25,

–

w gruntach niespoistych l:1,50,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wystawać 15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co
30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
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podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami.
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Inżyniera.
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i
ochronę wykonywanych robót.
5.3.4. Podłoże
5.3.4.1. Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
•

rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,20,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;

•

dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej
0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać.

5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., należy
wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
•

podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;

•

podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
–

przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po
ich usunięciu;

–

przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);

–

w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów;
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–

jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

–

w razie konieczności obetonowania rur.

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności
odcinka kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna,
kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
•

dla przewodów PVC l0 cm,

•

dla pozostały 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno być większe niż 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I

– wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;

etap II

– po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń;

etap III

– zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką
odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się
gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji
Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25]
dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
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być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia
powinien wynosić 0,85.
5.4. Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania
montażowych robót kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania
montażowych robót kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i
podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po
środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu
wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą
ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanał z rur PVC
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
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•

wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

•

wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co
należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu
należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności
przygotowawcze, takie jak:
•

przycinanie rur,

•

ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury
była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury
przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą
nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.4.8. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].
5.4.9. Udrożnienie istniejącej kanalizacji
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez
oczyszczenie.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt 6.0.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
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badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości
robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów,
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozją, wykonania wylotów, separatorów.
•

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.

•

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

•

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji
Inżyniera.

•

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

•

Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż
50 m.

•

Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN77/8931-12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu.

•

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne
podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

•

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów
określających

jakość

wbudowanych

materiałów

i

porównanie

ich

cech

z

normami

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
•

Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
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separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością
do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w
profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
•

Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

•

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

•

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na
infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację
studzienek przez oględziny zewnętrzne.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.0.
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy.
Jednostką obmiarową separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu.
Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.0.
8.1. Odbiór częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
•

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego

26

przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój
podłużny terenu, zadrzewienie;
•

Dziennik Budowy;

•

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

•

dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
•

sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

•

przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności,
wilgotności),

•

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

•

zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

•

podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
ułożenia,

•

jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

•

ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;

•

długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

•

szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,

•

materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

•

izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami
określonymi w pkt 6.0.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do
Dziennika Budowy.
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
•

dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

•

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

•

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

•

świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

•

inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
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uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
•

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

•

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

•

aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

•

protokoły badań szczelności całego przewodu.

9. Podstawa płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.0.
Płatność za metr bieżący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorów należy
przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów
i badań laboratoryjnych.
9.1. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione odcinki kanalizacji i:
9.1.1. Budowa przykanalików z rur PVC śr. 160 mm – 11m, w tym:
–

wykopy wąskoprzestrzenne umocnione pod kanały

•

zasypanie wykopów j.w. wraz z zagęszczeniem zasypki

•

transport nadmiaru urobku

•

podsypka piaskowa grubości 15 cm

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:
•

roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej,
wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

•

dostarczenie materiałów;

•

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; zabezpieczenie urządzeń
w wykopie i nad wykopem;

•

demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z transportem
materiału z rozbórki;

•

odwodnienie wykopu;

•

przygotowanie podłoża wzmocnionego;

•

ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

•

ułożenie rur kanałowych;

•

badania szczelności kanałów;

•

włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej udrożnieniem;

•

zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną;

•

transport nadmiaru urobku;

•

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
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•

przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

•

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji
deszczowej.

10. Przepisy związane
10.1. Polskie Normy
[1] PN-86-B-02480

„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.

[2] PN-81/B-03020

„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050

„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250

„Beton zwykły”.

[5] PN-92B-10729

„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735

„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwykłe”.

[8] PN-86/B-01802

„Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Nazwy i określenia.”

[9] PN-74/B-24620

„Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622

„Roztwór asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”.
[12] PN-88/H-74080/01

„Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04

„Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086

„Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244

„Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104

„Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę
skrawania i odchyłki masy”.

[17] PN-85/C-89203

„Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

[18] PN-85/C-89205

„Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

[19] PN-87/B-01100

„Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”

10.2. Normy branżowe
[20] BN-62/6738-03

„Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04

„Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

[22] BN-62/6738-07

„Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.”

[23] BN-77/8931-12

„Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836 02

„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
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[25] BN-72/8932-01

„Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[26] BN-83/8971-06.02

„Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, Cs.”

[27] BN-86/8971-08

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi
betonowe i żelbetowe.”

10.3. Inne dokumenty
[28] ISO 4435:1991

„Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.”

[29] KB-38.4.3/1/ – 73

Płyty pokrywowe

[31] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez „Transprojekt”,
Warszawa
[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.
[34] DIN 19580

Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT
INSTALACJA KLIMATYZACJI
CPV 45331220-4

INSTALOWANIE KLIMATYZACJI

1. WSTĘP
1. 1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem instalacji klimatyzacji przy realizacji w związku z remontem i adaptacją
pomieszczeń na CIT

1. 2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna zwana dalej w skrócie SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1

1. 3. ZAKRES ROBÓT SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
montażem instalacji klimatyzacji :
a) wewnątrz budynku :
-

Montaż jednostek wewnętrznych ,
Montaż instalacji chłodniczej ,
Montaż instalacji odprowadzenia skroplin ,
Montaż okablowania sterowniczego,
Prace dodatkowe zgodnie z wytycznymi branżowymi .

b) na zewnątrz budynku :
- Montaż jednostek zewnętrznych
- Prace dodatkowe zgodnie z wytycznymi branżowymi .
Roboty prowadzone będą etapami . Zakres robót objętych danym etapem określają materiały
przetargowe .
1. 4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE .
Określenia podstawowe związane bezpośrednio z instalacją klimatyzacji zawarte są w normie PNEN 378-1 : 2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony środowiska . Część 1 : Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru .
Rozdział 3. oraz PN - B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia .
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Określenia podstawowe związane z montażem instalacji zawarto w specyfikacji ogólnej oraz w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe .Wydawnictwo Arkady .
1. 5. OGÓLNE INFORMACJA DOTYCZĄCA ROBÓT
Klimatyzacja wykonana zostanie w systemie MULTI ze zmiennym strumieniem czynnika
chłodniczego potocznie zwanym systemem VRV lub VRF .
Wybrano konfigurację podstawową , która pozwala jedynie na schładzanie powietrza w wybranych
pomieszczeniach .
System składa się z jednostki zewnętrznej, kilku jednostek wewnętrznych połączonych jedną parą
przewodów wypełnionych czynnikiem chłodniczym R 410A . Uzupełnieniem systemu jest instalacja
sterowania oraz elektryczna .
Dla pomieszczeń CIT przewidziano montaż takiego systemu .
Instalacja klimatyzacji w części technologicznej : jednostki wewnętrzne , jednostki zewnętrzne ,
rurociągi oraz złącza na instalacji chłodniczej , okablowanie sterownicze
stanowi kompletny system jednego producenta i powinna być wykonywana i dostarczana na budowę
przez jednego dostawcę.
Zamiana któregokolwiek elementu systemu jest niedopuszczalna . Dopuszczalna jest zamiana
urządzeń w ramach całego systemu dla całego budynku – alternatywny wybór producenta pod
warunkiem zachowania parametrów projektowych w tym ziębniczych , elektrycznych oraz
konstrukcyjnych .
Zamawiający przewiduje etapową realizację zadania , dlatego należy zagwarantować docelową
dostawę urządzeń w ramach tego samego systemu .

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Materiały i urządzenia zestawiono opracowaniu projektowym.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej . Wykonawca przystępując do wykonania
instalacji oraz robót dodatkowych zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót .
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , montaż urządzeń oraz instalacji
chłodniczej można wykonać przy pomocy standardowych - powszechnie stosowanych narzędzi w tej
dziedzinie :
-

palnik do połączeń lutowanych lutem twardym ( zalecane butle acetylenowo-tlenowe )
narzędzia do obróbki rur miedzianych : giętarki, roztłaczarki, kielicharki ,
pompa próżniowa z zestawem manometrów i wakuometra ,
waga elektroniczna do mierzenia czynnika ziębniczego,
termometry pomiaru temperatury czynnika oraz powietrza ,
narzędzia stosowane przy montażu urządzeń : wiertarki , wkrętaki , młotki itp.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego o ładowności dostosowanej do ilości
przewożonego materiału .
Transport wewnątrz budynku - jednostek wewnętrznych i materiałów ręczny. Dopuszcza się inny
sposób transportu urządzeń na miejsce montażu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5. 1. Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność
z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej oraz w Dokumentacji
Projektowej.
Montaż instalacji chłodniczej wymaga od Wykonawcy bardzo dużego doświadczenia i wysokiej
jakości wykonywanych prac .
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia - autoryzację do montażu wydaną przez producenta
wybranego systemu .
Montaż urządzeń - jednostek wewnętrznych i zewnętrznych prowadzić zgodnie z instrukcja montażu
tych urządzeń i warunkami gwarancji . Wykonawca niezależnie od producenta udziela gwarancji
jakości wykonanych robót .
Wykonanie robót podzielono na następujące etapy :
- prace przygotowawcze ,
- prace zasadnicze ,
- prace dodatkowe ,
5. 2. Prace przygotowawcze
Montaż instalacji klimatyzacji na dowolnej kondygnacji wymaga wcześniejszego wykonania :
-

podestów pod jednostki zewnętrzne wg części konstrukcyjnej ,
instalacji elektrycznej od rozdzielni głównej do podrozdzielnic dla każdej jednostki zewnętrznej
wg części elektrycznej

5. 3. Prace zasadnicze
5. 3. 1. Montaż jednostek wewnętrznych .
Klimatyzatory mocowane są bezpośrednio do ścian za pomocą wkrętów M10 lub M8 dobieranych na
montażu. W pomieszczeniach, gdzie istnieją sufity podwieszone wysokość montażu dostosować do
sufitu.
W pomieszczeniach , gdzie brak jest sufitów podwieszanych jednostki zamontować w odległości
ustalonej w opisie technicznym projektu do stropu .
Lokalizację jednostki ustalać indywidualnie w każdym pomieszczeniu .
5. 3. 2. Montaż jednostek zewnętrznych .
Jednostki zewnętrzne montowane będą na zewnątrz budynku od strony północnej . Dla jednostek
zewnętrznych wykonana zostanie konstrukcja wsporcza . Przewidziano jeden podest na poziomie ternu w
postaci fundamentu betonowego .
Na podeście zamontowana jednostka obsługiwać będzie wszystkie jednostki wewnętrzne.
Jednostki ustawiać na podeście na podkładkach amortyzacyjnych typu taśma transformatorowa .

33

5. 3. 3. Montaż instalacji chłodniczej
Instalacja chłodnicza główna – przewód gazowy i przewód cieczowy od jednostki zewnętrznej do
poziomu danej kondygnacji prowadzona jest po elewacji zewnętrznej w pionie. Dalej przechodzi w
rurze ochronnej przez ścianę zewnętrzną i na korytarzach i w pomieszczeniach prowadzona jest w
bruzdach w ścianach ,lub w korytkach instalacyjnych lub jeżeli są sufity podwieszone to w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym i mocowana do konstrukcji stropu . Mocowanie przy pomocy typowych
uchwytów dla rur miedzianych chłodniczych .
Odgałęzienia do jednostek wewnętrznych prowadzone są najkrótszą drogą równolegle do konstrukcji
i mocowane do konstrukcji .
Pionowe odcinki prowadzone po elewacji wraz z przewodami instalacji elektrycznej oraz
sterowniczej należy prowadzić w bruzdach.
Instalacja chłodnicza wraz z przewodami instalacji elektrycznej oraz sterowniczej montowana na
zewnątrz wykonana zostanie w pierwszym etapie łącznie z montażem podestu .
Rury łączone są lutem twardym – połączenia nierozłączne wg wymagań normy
PN-EN 387-2 . Zastosowano systemowe złącza rozgałęźne typu „Y ” oraz rozdzielacze
4-drogowe . Jednostki zewnętrzne połączone są złączami typu „T ” .
5. 3. 4. Izolacja instalacji chłodniczej .
Dla instalacji chłodniczej prowadzonej wewnątrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z
poliolefinu o grubości 9 mm dla średnic do 28 mm , dla średnic powyżej 28 mm i dla instalacji poza
budynkiem izolację o grubości 13 mm . Współczynnik przewodności cieplnej dla izolacji nie powinien
być gorszy niż 0,033W/m2K w temp.
–20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40oC .
Montaż izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu oraz zalecanych materiałów wybranego
producenta . Połączenia wszystkich odcinków należy sklejać doczołowo a następnie owinąć taśmą do
łączenia izolacji .
5. 3. 5. Instalacja odprowadzenia skroplin
Zainstalowane jednostki - standardowo wyposażone są w pompki skroplin . Odprowadzenie skroplin z
poszczególnych jednostek przewidziano przewodami pp - rura 32 mm . Rurociągi łączone są poprzez
klejenie .
Prowadzenie rurociągów wymaga dokładnej uwagi na budowie – lokalizacja pionów oraz trasy ze
względu na zachowanie spadków. Przed montażem jednostki wewnętrznej ustalić kierunek
odprowadzenia skroplin .
Rurociągi mocowane będą do konstrukcji przy pomocy uchwytów typu klips .
Przewody skroplin należy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej na powierzchni zewnętrznej .
Jeżeli to konieczne to zastosować otuliny termoizolacyjne o grubości 3 mm .
Przewody skroplin odprowadzić do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej w budynku.
5. 3. 6. Instalacja sterowania
Do każdej jednostki wewnętrznej „przypisany” jest przewodowy sterownik pokojowy.
Sterownik montować indywidualnie w miejscu reprezentatywnym ( bez przeciągów, bez nasłonecznienia
) dla danego pomieszczenia .
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Sterownik połączony jest przewodem sterowniczym z jednostką wewnętrzną . Jednostki wewnętrzne
połączone są z jednostką zewnętrzną .
Okablowanie stanowią przewody sterownicze ekranowane dwużyłowe o przekroju 1,5 mm2 .
Przewód sterowniczy w obrębie jednego piętra układany jest szeregowo poprzez wszystkie jednostki
wewnętrzne i na końcu włączony do jednostki zewnętrznej
Centralny sterownik pozwala na zarządzanie klimatyzacją z jednego miejsca .
Centralny sterownik dla danej kondygnacji montowany będzie na portierni lub w innym miejscu
wskazanym przez Użytkownika .
Jako rozwiązanie docelowe Inwestor przewiduje montaż sterownika sieciowego pracującego w
oparciu o istniejącą sieć teletechniczną - interfejs sieciowy.
5. 3. 7. Instalacja elektryczna
Okablowanie elektryczne jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych należy wykonać zgodnie z
częścią elektryczną .
5. 4. Prace dodatkowe
Montaż klimatyzacji wymaga robót dodatkowych :
1. Demontaż stropu podwieszonego o powierzchni ok. 40% całej powierzchni stropu podwieszonego
w danym pomieszczeniu
2. Ponowny montaż sufitu po zakończonych pracach instalacyjnych .
3. Przewidzieć konieczność przesunięcia istniejących instalacji elektrycznych , teletechnicznych oraz
mocowań lamp oświetleniowych w przypadku ich kolizji z montowanymi jednostkami
wewnętrznymi .
4. Montaż obudowy klimatyzatorów w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego .
Do
obudowania jednostek wewnętrznych zastosować płyty gipsowo kartonowe 1,25 mm mocowane na
ruszcie stalowym . Wielkość obudowy dla jednostek przyjętych w projekcie stanowi : „pudełko” o
wymiarach 100 x 100 x 30 cm .
5. Wykucie bruzd w ścianach o długości do 2m i szerokości 20 x 20 mm dla przeprowadzenia
przewodów sterowniczych od sterownika pomieszczeniowego do jednostki wewnętrznej .
Alternatywnie po uzgodnieniu z użytkownikiem można prowadzić przewody po ścianie.
6. Przekucie przez ściany działowe od strony korytarza do poszczególnych pomieszczeń dla
przeprowadzenia przewodów chłodniczych . Przewidzieć udział sprzętu do prześwietlania
konstrukcji w celu ominięcia zbrojenia .
7. Przejścia pionów skroplin przez stropy poszczególnych kondygnacji oraz ich obudowanie płytami
G-K
8. Przejścia przewodów chłodniczych w rurach ochronnych przez ścianę zewnętrzną .
Jedno
przekucie na każdej kondygnacji . Rura ochronna powinna być wypełniona pianką PE . Przejście
zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz osłonić rozetą .
9. Tynkowanie i malowanie wszystkich ubytków powstałych w czasie montażu instalacji.
Zastosować tynk cementowo wapienny ogólnie stosowany w budownictwie . Malowanie wykonać
farbą kredową ogólnie stosowaną w budownictwie . Kolorystykę dobrać w uzgodnieniu z
Użytkownikiem
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości.
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Ogólne zasady kontroli jakości robót , podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna . Kontrola
jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru .
6. 2. Kontrola jakości materiałów .
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej ( załączone zestawienie materiałów ) oraz posiadać świadectwa jakości
producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .

6. 3. Kontrola szczelności instalacji
Instalacje chłodnicze po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją
producenta systemu – „ test szczelności instalacji ” : napełnić instalację azotem do ciśnienia testowego (
określa producent systemu ) , po 24 godzinach należy sprawdzić wszystkie połączenia , jeśli przyrządy
nie wykażą ponadnormatywnego spadku ciśnienia , połączenia można zaizolować. Próby należy
prowadzić zgodnie z normą
PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony środowiska. Część 2 : projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie .
7. DOKUMENTACJA BUDOWY
Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji budowy podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkami obmiaru wykonanych robót dla przedmiotu ST są :
8.

mb szt. kpl. m2 -

dla
dla
dla
dla

rurociągów na podstawie Dokumentacji Projektowej ,
armatury na podstawie Dokumentacji Projektowej
urządzeń na podstawie Dokumentacji Projektowej
robót budowlanych

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót , podano w ST Specyfikacja Ogólna.
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych cz.II Instalacje Sanitarne oraz zgodnie normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i
pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2 : projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę a także
Inspektora Nadzoru .
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy Robót.
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową ,
- szczelności przewodów w tym jakości połączeń lutowanych ,
- jakości izolacji antykorozyjnych ,
- wydajności ziębniczej urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach
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9. PŁATNOŚCI
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Ogólne warunki płatności określa ST " Wymagania Ogólne" oraz umowa
z Zamawiającym.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
- zakup materiałów i urządzeń,
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
- montaż urządzeń ,
- wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do przyrządów i armatury
- wykonanie prób szczelności w tym koszt materiałów pomocniczych ,
- napełnienie instalacji w tym koszt czynnika ziębniczego ,
- wykonanie izolacji termicznej rurociągów, armatury ,
- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych
10. WYKAZ NORM I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH:

1. PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony środowiska.
Część 1 : Wymagania podstawowe , definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru .
Część 2 : Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
Część 3 : Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
Część 4 : Obsługa , naprawa, konserwacja i odzysk.
2. PN-EN 12735-1/2003 . Rury miedziane stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji .
3. PN-EN 387-2 . Rury miedziane stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji .
Wymagania przy łączeniu .
4. PN – 76 / B – 03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
5. PN - B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia .
6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu .
7. PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku .
8. PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń .
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
11. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II Instalacje
Sanitarne i przemysłowe . Wydawnictwo Arkady
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U z 2004r ).
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