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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0, 45000000-7)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie remontu instalacji technologicznej kotłowni gazowej dla
budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Al. Brzóz 26 w Piasecznie.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres i opis robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie nowej instalacji technologicznej kotłowni olejowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót:
-demontaŜ istn. rurociągów i armatury
-montaŜ proj. rurociągów,
-montaŜ proj. armatury,
-badania instalacji,
-wykonanie izolacji termicznej,
-regulacja działania instalacji
1.3.1. Opis kotłowni gazowej

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku Zespołu Szkół wynosi 170 kW. Dla pokrycia
zapotrzebowania ciepła pracuje wysokosprawny, niskotemperaturowy, Ŝeliwny kocioł
grzewczy firmy BUDERUS z palnikiem nadciśnieniowym o mocy 170 kW opalany gazem
ziemnym GZ 50.Docelowo po rozbudowie szkoły I kotłowni zapotrzebowanie na ciepło
wzrośnie do 230 kW.
Automatyka regulacyjna kotła Ecomatic-sterownik HS 4311 pozwala na płynną regulację
temperatury w zaleŜności od potrzeb.Zabezpieczenie układu grzewczego stanowi naczynie
wzbiorcze zamknięte Flexcon C 200/1,5 f-my Flamco, membranowy zawór
bezpieczeństwa typ 1915 f-my SYR, zabezpieczenie stanu wody w instalacji typ 933.2
f-my SYR. Obieg czynnika grzewczego zapewniają dwie pompy obiegowe:
1 –pompa typ USP 40-60 GRUNDFOS wspólna dla 3 obiegów starej części szkoły
2 – pompa typ UPE 40-80 F jednofazowa dla dobudowanego później zespołu sportowego
Do regulacji obwodu grzewczego i palnika zastosowano system regulacji Ecomatic 4000.
Regulacja obwodów grzewczych odbywa się przy pomocy zaworów trójdrogowych
regulacyjnych firmy HONEYWELL. typ DR 50 i 32 FLA z napędem VMM 20.
Na powrocie z instalacji zaprojektowano separator zanieczyszczeń SIPROVENT Dirt
DN 080/100 firmy Spirotech.
Rurociągi w kotłowni wykonać z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych
przez spawanie. Rury naleŜy oczyścić z rdzy, do II stopnia czystości zgodnie z BN66/8973-01,oraz malować farbą ftalową miniową przeciwrdzewną zgodnie z instrukcją
KOR-3 A, następnie malować farbą wierzchnią.
Poziomy izolować termicznie otulinami polietylenowymi f-my TERMAFLEX grub.30 mm.
Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wg
PN-80/H-74200 oraz TWT-2.
Jako armaturę odcinającą c.o. zaprojektowano zawory kulowe o połączeniach gwintowanych
lub kołnierzowych, na ciśnienie p = 0,6 MPa i temp. do 130oC.
Jako armaturę odcinającą z.w. zaprojektowano zawory kulowe o połączeniach gwintowanych,
na ciśnienie p = 1,6 MPa i temp. do 100oC.
Pozostałą armaturę stanowią: odpowietrzniki automatyczne, separator powietrza i
zanieczyszczeń i kurki spustowe.
Armaturę odcinającą, regulacyjno – pomiarową i zabezpieczającą montować na przewodach
na wysokości umoŜliwiającej jej obsługę z poziomu podłogi.
Do rozdziału czynnika na główne obiegi grzewcze zaprojektowano rozdzielacze: zasilający

i powrotny o średnicy DN 200 mm , długości 1,20 m, oraz rozdzielacze DN 150 mm,
długości 1,20 m obsługujące rozdział czynnika grzewczego na 3 gałęzie grzewcze starej
części szkoły. Montować je równolegle na wysokości ok. 0,60 m od podłogi.
Rozdzielacze wyposaŜyć w armaturę odcinającą oraz zespół manometrów i termometrów.
Zawory odcinające zamontować na kaŜdym wyjściu z rozdzielaczy oraz wejściu
przewodu obiegu kotłowego.
Dla umoŜliwienia spustu wody z poszczególnych gałęzi instalacji, naleŜy przed zaworami
zaporowymi przy rozdzielaczach od strony instalacji wyprowadzić przewody spustowe,
uzbrojone w armaturę odcinającą.
Jakość wody do napełniania obiegów kotłów wodnych i zamkniętych obiegów
ciepłowniczych musi spełniać wymagania Pn-85/C-04601. Jakość wody kotłowej, która
jest jednocześnie wodą instalacyjną musi spełniać wymagania PN-93/C-04601 dlatego
uzupełnianie wody instalacyjnej odbywać się powinno przez zmiękczacz np. typ TW seria
EURO f-my TECHWATER. Doprowadzenie wody do zmiękczacza z instalacji wodnej.
1.3.2. Odprowadzenie ścieków w pom. kotłowni

Ścieki technologiczne z kotłowni odprowadzać do istniejącej betonowej studni
schładzającej, a następnie poprzez pompę zanurzeniową do wody brudnej f-my
GRUNDFOS, usytuowaną w studzience do instalacji kanalizacji sanitarnej.
1.3.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowni będzie się odbywał za pomocą kratki
wentylacyjnej o wymiarach 40 cm x 30 cm umieszczonej ok. 30 cm nad podłogą kotłowni
w kanale Z.
Otwór czerpalny kanału nawiewnego powinien znajdować się na zewnątrz budynku, przy
zachowaniu odległości 0,50 m od otworów do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi lub zagroŜonych poŜarem (wykorzystać istniejącą lokalizację kanału nawiewnego do
kotłowni).
Do wentylacji wywiewnej wykorzystać istniejącą wentylację wywiewną grawitacyjną .
Spaliny z kotła odprowadzane istniejącym kominem ze stali nierdzewnej.
Średnica wewnętrzna komina φL180 mm, całkowita wysokość 9,0 m.
Przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kotłowni naleŜy
sprawdzić pod względem ich droŜności i potwierdzić protokółem kominiarskim.
1.3.4. Obsługa kotłowni

Kotłownia pracować będzie w pełnej automatyce i nie wymaga stałej obsługi. Jednak
wymagana jest obsługa obchodowa. MoŜe tego dokonywać przeszkolony pracownik
posiadający uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji D i E w
zakresie obsługi, eksploatacji napraw kontrolno-pomiarowych i montaŜowych dla
urządzeń zuŜywających ciepło na paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające
ciepło.Szczegółowe czynności związane z obsługą kotłowni i dozorem kotłów oraz
instalacji paliwowej powinna zawierać instrukcja obsługi kotłowni wykonana w oparciu o
projekt oraz dokumentację techniczno – ruchową urządzeń dostarczoną przez
producentów urządzeń.
Na zewnątrz kotłowni znajdować się będzie sygnalizacja świetlna oraz wyłącznik główny
zasilania elektrycznego.
1.3.5. Wymagania BHP i sanitarne

Cała instalacja kotłowni jest zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi: zabezpieczenia obiegu kotłowego,
wysokości i szerokości przejść oraz dostępu do armatury i urządzeń, drzwi do kotłowni
posiadają minimalną szerokość 0,90 m, muszą posiadać konstrukcję niepalną, otwierać się
na zewnątrz pomieszczenia, być bezzamkowe oraz łatwe do otwarcia, wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, izolacji gorących przewodów wodnych i
spalinowych, oświetlenia ( pomieszczenie kotłowni posiada otwory okienne o wymaganej
powierzchni w stosunku do pow. podłogi )
1.4. Ogólne wymagania

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 technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji technologicznej
kotłowni gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne
materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji technologicznej kotłowni mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych czarnych łączonych
przez spawanie.
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych stalowych ocynkowanych
łączonych na kształtki gwintowane.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Pompy i armatura
Obieg czynnika grzewczego zapewniają 2 pompy obiegowe c.o. f-my GRUNDFOS
Zawory mieszające z siłownikami f-my HONEYWELL.
Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe o podłączeniach gwintowanych lub
kołnierzowych na temp. 130OC i ciśnienie p = 0,6-1,0 MPa.
Pozostałą armaturę stanowią : zawory bezpieczeństwa, separator zanieczyszczeń,
odpowietrzniki automatyczne f-my SYR i kurki spustowe kulowe.
Uzupełnianie wody instalacyjnej z wykorzystaniem zmiękczacza TW-130 f-my
TECHWATER.Doprowadzenie wody do zmiękczacza z instalacji wodociągowej poprzez
wodomierz typ JS 1,5 f-my METRON.
2.3. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kotłowni
Spaliny z kotła odprowadzane istn. dwuściankowym kominem ze stali nierdzewnej.
Wentylację kotłowni zapewnia 1 przewód nawiewny z blachy stalowej, “Z-owy”
400x300 mm usytuowane w ścianie zewnętrznej. Wywiew powietrza z kotłowni przez istn.
kanał wywiewny o średnicy φ 200 mm z kratką wentylacyjną 300x300 mm.
Wszystkie przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej naleŜy sprawdzić pod względem
ich droŜności i potwierdzić protokółem kominiarskim.
WyposaŜenie kotłowni w 2 gaśnice o masie co najmniej 2 kg.
2.4. Izolacja termiczna

Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20-30 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność.
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zniszczeniem.Wyroby i materiały stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych
i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE,
poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. MontaŜ rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
(ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.
Kolejność wykonywania robót:
-wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
-przecinanie rur,
-załoŜenie tulei ochronnych,
-ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
-wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym
na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń
przewodów.
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń kołnierzowych i
gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za
pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
-sprawdzenie działania zaworu,
-nagwintowanie końcówek,
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
-skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim
połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe
przechodzącej przez oś przewodu.
Zawory oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym,
montowanym w najwyŜszych punktach instalacji.
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.
Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną
o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć.
JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy
przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyŜej 0°C.
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować
i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara.
Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.

Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.Próba szczelności na gorąco winna być
poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu
konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji
technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej kotłowni
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologicznej kotłowni, naleŜy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
7.1. Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do
eksploatacji i osiągają zakładane parametry.
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji, które wyodrębniono jako oddzielne
składniki inwestycji.
7.2. Odbiór częściowy
NaleŜy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane
przed zakończeniem całości zadania.
NaleŜy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-uŜycie właściwych materiałów,
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.
7.3. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać
komisyjnego odbioru końcowego.W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych
oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uŜytkownika; w przypadkach
szczególnych w skład komisji wchodzą równieŜ:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
-przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
-przedstawiciel straŜy poŜarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu
końcowego. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-zgodność wykonania z WTWiO
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
-dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów,
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,
-protokoły wykonanych prób i badań,
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych w inst.
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje
sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół
końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy
podpisać przez osoby prowadzące budowę.
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:
-szt. – dla urządzeń;
-mb – dla rur;
-kpl. – dla zestawów;
-kg – dla materiałów masowych
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały
i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące
i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów
jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót naleŜy
uwzględnić moŜliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
-PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania
i badania”.
-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
-PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania
i badania”.
-PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
-PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące
jakości

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ (CPV 45315100-9, 45000000-7)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z remontem instalacji elektrycznych wewnętrznych istniejącej
kotłowni gazowej przy Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie ul. Al. Brzóz 26.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje instalacje:
a) awaryjny wyłącznik prądu,
b) rozbudowę rozdzielnicy zasilającej,
c) wymianę wewnętrznej linii zasilającej,
d) gniazd wtyczkowych 230 V,
e) sterowniczą,
f) sygnalizatora detekcji gazu,
g) ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ
wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem.
2. MATERIAŁY
2.1. Awaryjny wyłącznik prądu.
Awaryjny wyłącznik prądu FR-303-100A, w obudowie natynkowej 95PPXA40NT.
2.2. Rozbudowa tablicy rozdzielczej.
Tablica rozdzielcza RK będzie rozbudowana o obudowę natynkową RNN 1x12
z wyposaŜeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej.
2.3. Przewody instalacyjne.
Przewód o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z Ŝyłami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości Ŝył 3÷5 wg PN-87/E-90056.
Przewód z Ŝyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054.

2.4. Gniazda wtyczkowe.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A,
250 V, IP44.
2.5. Sygnalizator optyczno-akustyczny
Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-31 zainstalowany na zewnątrz kotłowni
przyłączyć do modułu sterującego systemu detekcji gazu.
2.6. Listwy instalacyjne.
Listwa instalacyjna PCW typu LN5020.1.
(1)Odbiór materiałów na budowie
• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, przewody naleŜy dostarczać na budowę
wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru
technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
(2)Składowanie materiałów na budowie
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników
atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.
3. SPRZĘT
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego
sprzętu:
– samochód dostawczy do 0,9 t.
4. TRANSPORT.
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach
rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. MontaŜ sprzętu i osprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub
przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków
wstrzeliwanych.
5.6. Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako
sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp.
5.7. Układanie przewodów
5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe
W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać:
– w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
– w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy:
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.
• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych
przykręcanych do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy
z załoŜeniem pokrywy.
5.8. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane
w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe
napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ
prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe
przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją
itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy
wykonać:
– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,
– przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,
– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
5.10. MontaŜ tablicy rozdzielczej i wyłącznika prądu.
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłoŜu.
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy:
–
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
–
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
i mechanicznych,
–
załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu,
–
podłączyć obwody zewnętrzne,
–
podłączyć przewody ochronne.
5.11. Próby montaŜowe.
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania
i pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres
podstawowych prób obejmuje:
– pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
– pomiary impedancji pętli zwarciowych,
– pomiary rezystancji uziemień.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisów [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu
powinno podlegać:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem,
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności
ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2. Odbiory częściowe.
8.3. Odbiory końcowe.
8.4. Odbiory ostateczne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
[2]PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do
układania na stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej.
[3]N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
[4]PN-EN 12464-1/2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
[5]Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[6]PN-EN 61140. Ochrona przeciwporaŜeniowa.

